Maastricht 1975

Het schrijven van een voorwoord voor het jaarboekje geschiedt meestal op een
tijdstip waarop het boekje, op het drukken na. gereed is. Dit biedt mij de
gelegenheid om het jaar. nog vóór het verstreken is, snel te kunnen overzien in
tekst en foto's.
Weer werd een jaar afgesloten, boordevol gebeunenissen die kleur en glans
gaven aan het stadsleven en waarvan er enkele het leven van de stad tot in lengte
van jaren zullen bepalen . De universiteit, die op experimentele basis gedurende
het gehele jaar reeds merkbaar actief was, kreeg haar w ettige status.
Voor burgers der stad biedt dit boekje een steun voor hun geheugen, waarin
een jaar stadsleven nog vers geprent staat; voor anderen zullen tekst en foto's
een beeld oproepen van een stad boordevol activiteit.
Mogen velen er vreugde aan beleven.
mr. A .M .l. H. Baeten
bu rgemeester

Het n;.uwe jaar ...wts n11uwelljks
begonnen of Mattstricht had al z1ïn
ttrste prote.stdemonstrarle. Nabij
ds niel.JWtJ schOO/ aan de Auretius·
hol ln Daalhol signa/eerden
veronrtu.srtJ ouders door het 1u1ttbrengen van Den ov11rsuu1kp/aar.s
van sch06nen ds gavaarltjJr.e
situatie voat de kinderen bij het
naar school en ruNJr huls gaan.
Hun aktie had in dtl loop van het
jaar succes, vi'er oversteek.plaátsen.
een voetpad en verkeer.slichten
wqren her reS4Jltaat.

De presenratle van het ja111bo6kje
'Maa.striçht 1974' in het Gemeen·
te/Jj'k VoorliChting.scentrum aan de
Grie.nd betekende op 7 januan
tevens de oHiciele lngebruiknerning

van dit lnlo1matiecentrum voor
de burgerl1: Ruim duizend
personen bezochten dit centrum
waar o.a. op 'W11t1Jldmilieudag'
een untrel<k.fJ/ljl<o tentoonstelling
werd ingericht.

Januari
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Kort na elkaar m-0ost Maasuicht
alscheld Mmen van enkele in het
openbahr leven bekende burgers.
Op 27tanuari ovorleed, op
68.jarige le/t;jd, de heer 'Dor'
Tuinstn1. Hij .speelde een belang·
nj1te rol in het srede//jk gemeenschapsleven, ontelbare
Maastrichtenaren zullen zich hem
blijven hctit1ne1en 11.ls de altijd
opgewekte en vriende1&1<.e
ambte1Jaar von de Burgerlijke
Stand.

Op zondag 2 februari we.rd do
gemeenschap Heugem opgeschrikt
door hèt vrij plotseling ovetl1j"den
van do heer Jan Meulenbelt.
Hij werd 42 jaar. Zowel op sociaal·
maatschappelijk g6bled als op het
terrein van kultuur en sport
verwierf hij grote verdiensten.
Sinds 1966 maakte hij deel uit van
d~ MtMstrichtse gemeenteraad.

Op 17 lebrubd overleed, 1n de
lecftif(I varl 87 fetar, dl! zeoreerw.
/'(()er l. lJilS$en. H1ï wcts o.a.
op1ichtcr van de Jaff van Eyckocademie en de toneelschool en
mede·op1ichte1 van de Cultutele
Raad Limburg. Zijn veldicnsten
vonden erkenning in vele onde1scheid1ngen w.o. Officier 1n de
Orde van Oranie Nassau, de
'Zilveren penning van de provincie
en de i!rt:nwdallle der stad
Maastri'cht.

Een andlir vordlcnste/ij.k en
populair Maastrichtenaar overleed
midden msart de hoer
J. Shephe1d. Zijn muzikale
to/enten weiden ee.n bêgrlp in dt!
stad. Reeds op 24-jarige leeft;jä
dirigeerde h1ï het Sint
Servoaskoor. Twintig jaar /at1g
ve1Z0tgde hij de kerkmuziek In de
Slnt Hubertuskerk. hij stond l/e/e
jeuen aan de dirigeBrfessenaa1 van
de Avantkkapol.

Ja nu<1fi/ februariI maart
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Contacten met d9 Fedcration of
European--American 01ga"jz11tlons
onder vootzicretschap van de heet
Chaban Delm11s - in het begin
van het jaar op bezoek ln Maas·
(licht - zouden leiden tot het plan
om in 1976 de 'T0tch 2tXJ', een
EurOJJfleS vuur, over te brengen
v11n M1111stticht nqar Washington.
De Maastrichtse AV '34 kreeg da
vererendtt ultnodiglng om dit uniek
gebeu,_n technisch voor te
biJleiden en - hopelijk - uit <e
voeren.

Onder het Prfnser;schap van

m11joor Gt:no (IJ Janssen v1ll!d1J
Maasrrichc onder gunsrige
omstandigheden zijn j8arlijkse
ca1ru1val. Een van de hoogte·
punten V4fn dit volksfeest wus het
stadhuisgebeuren, waar op
zaterdag 8 feb1uari o.a. 1TJJi1lste1
va1' Agt 1Jn de sraarssec1su1ossen
Klein en Sternetdti)k op initiatief
van Thei Bovens 'oondcr lako en
en kösreek' gingen. gciisc0ttttllrd
door de 'Hoesdoeve'.

Twee voortteffe/ijke c1J1navalisren,
Johan Pletzers en Johnny van
Oeurse namen~ flêl 35 iHr
amateurc11ba1et. op zondag
2 maart in de schouwburg tijdens
de afscheidsrBvue 'Opper Vriethof
op 'n baank' afscheid. 'Het is mooi
geweest maar wq moeten ook Hn
onze gezondheid denken/' Johnny
was twee maal elfjaa.r 'hof?ènger:
Johan compone~rds drk rTW.utl een
bekroond ClJrntJvalsliod.

Februa,i/maan.
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Op donderdag 13 maart zene
Z.K.H. Prins Claus officiefJ/ de
sfvaAvatcnuiveringsinstallatit1 in
werking voo1 her bedrijf Maas·
Yich1 van de Koninklijke
Nederlandse Paplerfabrleken. Deze

installatie is nier alleen de eerste
grote Industriële wateauiveting
aan de Ma8$ m88r ook de eerste
die, in het r81Jm van de ~t op de
verontreiniging ViJn oppervfsktewateren, tot stand Jcwam ln
samenwerking lussen de rijks~
overheid, m .n . de nïksw1Jt(J('$t8at,
en een i'ndustrie.

Op donderdag 17 april brttchr de
vrljwel voltallige 94tn1Jonteraäd IN!n
tegenbezoek aan Aken. Onder
leiding van OberbürgemtJisrer
K . Malangré. Oberstadtdirector
dr. A. Kurze en Baudezernent
prof. W. Fischer konden do
raadsleden kennis nemen VIJn
problemen en hun oplossingen op
her gebied van sanering \liin stads·
w1ïken, de restauratie van
archit~ tonlsch fraaie gebouwen
en strlJUJn, verk.et11sdoorstroming
en het 11oetgangersdomfJln 1n de

bihnensrad.

Maart}april
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Vrijdag 2 mei was er feest 81Jn de
Hercvleshof in DaiJ/hof. De burgemeester en de oud·burgemee-ster
stelden samtJn de 'Michiels van
KtJSS8rJichlonrtJin' oflicilJel in
gebruik. HtJt fs ~ett otscheids"
geschenk van de vijf bovw~
verenigingen aan de oud·
burgemeester uit erkentelijkheid
v()Or dfl ;,anpalr. van de enorme
n9·oorfogsa huisvasrings·
moeilijkhaden. A.tn hst jonge
publit1K werd v1rzocht om hot

monument goed In ere to houden,
do fcsti'viteit werd muzikul
opgeJu;srerd dcor de Politiekapel.

>

Meet dan in voorsfgatJnde jaren
kozen verenigingen en organisstiës
de swd Maastricht uit voor het
houden van fH!n congres of jaar·
vergbdering. In do meeste govt>llen
werd de sradhuishal tot centra81
ontmoeVngspunt en stond een
boor-. grotten- en kroegentocht
op het cong1esprogramma.

Nsasc de bekende, het groce
pub/lek trqkk.endiJ1 beCJflen werd in

mei ln de Evroh11t de drielandf'n·
beurs ~-Exp<>' gehouden., een
oncmot1ting v11n mldde/gt0u1 an
kleinere bedrijven voor de metaal
en de electrotechnische industtie.
Het intq1n8tiont1le evel>(Jment
werd ruim gesubsidieerd door het
ministerie van Economische Zaken.

Mei
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Naar BBnleiding van een
conlfoverse russen het bestuur
van het Groot Lin1bur9s Toneel en
het vornûllgstheater daarvBn. hel
GLtwee. werd een commt'ssie van
goede diensten benoemd. Deze
diondtt voorsrel/~n \Ve/ke Mt
Gltwee een grote mare van zelf·
standlgheid toekende. Nochtans
werden de voorstellen door het
GL twee verworpen. Oir had rot gevolg dat de provlnc;8'e su1ttn van
Limburg de s1.1bsidie van het GL T
introkken; hi'erdoor was niet 8/leen
hel GL twee, doch ook het reper·
toiregezelschap ten dode gedoemd.
Bij versch17/ende instanties en in
ettelijke kringen leeft nïettemtn de
wens om een regfonaal repenoir~
gezelschap te behouden.

in

Als de VW spreekt over een
goed 18a1. dan berreft dit nier
sileen de Vrijthoftertasjes die,
door de uitzondetlijk goede wectsomstandigheden tot laat in het
seizoon zee1 goed bezet waren.
Het aantal congressen. meesu1I
door 1oedoen van de steeds beier
wordende service van de VW
nanr MaBstrichr gehasld, steeg
tJanzien//ïk. Hee VVV.folder·
materi81J/ werd unzien/lïk
uitgebreid en het aantel rond·
leidingen onder leiding ViJn een
WV-gids steeg met sptongen.
Ook vanuit de stad -z.elf wordt
steeds vaket een beroep op de
VVV gedaan.

Mei
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In mei maBkten de leerlingen van

de Maasgouwschocl een vakantiereis naai Peschie1a aan het
Gardameet. De reis weid
georganiseerd óoor d1'tecreur
Rob van Thoor en io<Jrnalist
Bé1 Sondeyke.r. Zij werden daartoe.
jn staar gesteld door het Maas·
Yichtse stadsbestuur. het
ministerie van CRM en h6t

Limburgse bedrijf-sleven. Het
minisccrie van Defensie srolde een
vtiogrui{J beschikb/Jar, de /catlaanso
grMf Pletro Aro1Jdi zijn luxe.
bungalowf)8fk.

In het kader van het 'Monumenten"
j8a1 1975' werd in juni begonnen
met het organiseten van 'opendagen' in hiJc stadhuis. Iedereen
werd in de goJegtJnheid gesteld on1
onder deskundige leiding her fraaie
bouwwerk en inte1ieu1 te
bezichtigen. Ruim vijftienhonderd
gMt(JtJ m11akten van deze gelegen.
held g~bruik, de verzuchting van

velen was 'vHr höbbe noets
gDwtJte dt1t us tn'ge stadhóes zoe
sjoen is'.

Het eeuwfeest van het kerk-

gel)ovw Slnt PrètOI Op de Berg en
het 85-j.arlg bestaan van de
harmonie waren voor de
'Strè:hting Jubileurncor'nitA Sint
Pleref aanleiding om TJen reeks
van festiviteiten te organiseren.
Onder auspiciën van dit comit6
werd door het comit6
'MesYeechcer Geis' !wt openlucht·
spel 'De Keizer van Sint Piete1'
opgovoerd. Het spektakelstuk. dat
op 6 juni in p1cmière ging, wetd
geschtoven en geregisseerd door
de heer Huub Noten.

Mei/juni
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Op 31'un1 was flec zo ver. Na veel
voorbereidend w(J(k van de NOS,

de NCRV en een gemeentelijke
werk.groep, vond op het Vrfjthof

de rechtstteekse IV·uitzending
ploors van de Nederlundse b~·drage

van her 'Spel zonder Grenzen•.
Onder stromende regen ttadon de
ploegen op voor een meer dan

hQnderdm11joenkoppig p<Jbliek.
Het opbouwen was weken lang
een k1ïkspel voor velen.

Zes weken lang trainde een ploeg
spol'tiovc 01> e1>thousiaste jongeren
onder fejdîng van captain Geratd
van der Heyden en coach
Ad Daalrnans. De organisatie en
voo1bereiding wais in handen van
de Gemeentelfike $pl)rcstichting.
de ukellj'ke leiding berustte bij
Jo$ Ouaden. Ondanks de beste

verwachtingen moest Maastricht
genoègen neu1()n 1r'let een

gedttelde laitrsre plaats.

Op 11 /uni klonk 1n de gierhat van

fa. Elisboucs In Asren het llttd
'O, Sint Setvatius, Bescherrnet
van Mlf.iJstticht'. Oe zan9e1s woren
de leden vgn het 'Vrijthol·cafl11on
comlt/J' onder voorzitttJ1schap van
de heer l. Gregoite. Her /led
omlijsrre n1uzi*.tJal het 91èren van
de laatste en tevens 91ootsto klok
voor het niemve Sint SeN111Js"
corilfon. N1J1Jr oud geb1uik gooiden
de zange1s z.iJve1en geldstukken in
het 1.virg/oe#J.nde brons.
4

Juni
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Ja.renfiJng hebben d6 Massrrlchtss
wootn:vagènbewoM1s moeten
wachten op bttttre voorzleningen.
Dit jaar w~rd ht.tc wachten beloond
met de 1ealisering van twee
nieuwe centta. Van 1ege1ingswege
weid bflpaald dot ook k.feinere
centfl1 zouden mogen blljven
bestaan, een enqu(Jte wees uit dat
de bewoner$ van hêt centrum
Amby ter plaatse wllden blijven.
Hot centrum werd geheel
9erenovee1d en biedt thans plaats
aan zes geVnnen met woon- en
wetk.gedeelte. Op 17j anuari
opende wethouder R. de Vriés
het ccnuum in Amby.

Enige maanden later werd het
gthtNJI n;euwe cent1um
'Do V1nken.slag,i in geb1ulk
genomen, de opening werd
vefficht dcot de ot1dste bewoner
de heer Remmets en zijn
echtgenqte mevr. Remmers·
Visser. Her centrum biedt pl.áats
aan 71 gezinnen met de mogelllk.·
heid tot uitbreiding met nog eens
zeven su1anplaatsen. De Vinken·
slag heeft ee.n eigen school tevens
kerk., verharde wégen ~t et'gen
srrutnämen tJn veel gr<>hn.
Oe Politiekapel luisterde de
opening mt11ik1141I op.

Jvnl
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Op 17 ;uni werden ten stadhu;ze de
eersre exemplaren van het boek
'Mestreechter Kaffees• aan het

sradsbescuur aangeboden.
De 'Coördinatiecommissie
Kl(>~nböek ' vM de srvdenrenvereniglng Amphitrion nam het

1nit1atief tot her b&schrijven van
311 zaJcen in d'1 gohelo stad.

De samenstellers schrijven 'hierdfJ01 wordr het eens te meer

duideflïk dat de school die door
en met behulp van Maas11ichte~
naren is ontsrun en gebouwd.
zich nog srettds v1J1bonden voelt
met het leven vBn alledag v11n

srad en bevolking'.

Op 3 juli vond in de woonwijl<
'Achter de Hoven' 8611 b'1schelden
plechtigheid plaat$. Wethouder

...1

A. Dols hi1ês 'ds moi' bij gelegen·

heid van het bereiken van het
boogsttJ punt van een van de
62 vvoningwetwoningen die, in

r'rr

opdracht van de Woning·
vereniging Amby' gereed l()l/en
kome1>. Begin von herjaa1 werd
tevens gestart met de woning·
bouw in Wo/det. In opdracht van
'Et'gen haard' werd begonnen met
do bouw van in ror99f J45
woningen. Eveneens 111 opdracht
Vlln 'Eigen Haard' werd ln het
prille begin Vdn het jaar gestart
mer de bouw vlln 92 woningwet·
woningen ln Oosrcrmaas, hel z.g .
'gat van honderd'. Op 1 oktober
was wethouder J. Wevers iJl.lnwezig bij het in gebruik nemen van
de ee1ste wonln_q.

Juni/juli
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Op vn}d4g 4 juli was de derde fase
van de Maasboulevard gereed.
Met toespraken van de burgemeestet en ir. D. de Rover,
ditecttJur v1Jn Laeven bv en het
onthullen van een gedenksteen cp
de nievwe Mn11spromeniJde WQS
de opening verricht, Dl! werk~
raamh8den werden uitgevoerd
('ft()t latJvfJn JJIS hoold1111nn1Jl'Tt6r en
KWS als ondtJtaannemer v()()t he.t
WtJg1Jt1WtJtk end~ bestratlngon.
De M8asboulevard vervult een
tunktic die gericht is op de
verbeteting van de con1m41nicatie·
mogelijkhlJden voor her ve1kee1
tussen de buitenWJJken en de
binnenstad en de blnnilnstbd zelf.

Zonder enig cerem(Jn;eel werd op
24 november begonnen met het
plaatsen van de tHYSrtJ bo~n op
de Ma11spromon11d1J, dit Ut!
v11rvanging van dtJ bomen die
dtJstQds op • 't Wèlke' moesten
verdwijnen. Tussen de Hoender·
suaat en het O. L. Vrouweplein
werden 85 bof111Jn g11plat1t, naast
11en aantal strui.k.gewassel'I.

Jull
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Ten geri6vo van de 'tóppers'
pfaacste he1sradsbesruur ln hel
scodsparl< het vetpliUJtsbaar kiosk
ter ve.Nanging van de kaarttempel
die vanwege de werkzaamheden
het veld moesten rulmen. In het
najaar werd het echter war koud

en wlnderlg on 'kraäl<tiln' lij het
/oegsraand pand van de Mabro
aan Me 0.L. VrouwepJeln.
De ~plussers zagen er echter
geen kwaad ln 'wfi zijn geen echte
hulzenklakers, \VJj' wonen lûer toch
niot • . . •

Begin 1ull ve:rsc/Jenen de ettrste
graafmachlnos aan de
O.L. VrowveM<Je om (J(Jn begin te
maken met de nieuwe, onder·
grond$t! parke111gar1Jge onder een
gedeelte van het stadspark. 40.000
kubleke meter grond z~11Jen pfalttsmaken voor 400 auto's. De bouw
10/ anderhalf jaar du1en oxc/usiol
de rijd die nodig zlJ/ z1ïn om de
oude 138'41evwse wtJfmv11r re
1

ve1stevigen.

Donk zij een wakk.ere stadsgenoot,
dle zlch herinnerde da( ter pl8atse
bij Mt <Jemp.Bn VIJll het v.n>.
kan881 een projektiel mee was
beg1oven, bracht de EJ1p/osieven
Optulmings Dienst uir
Culemborg een Engelse voor1/9.
p0ndo1bom ;,an de oppefVl11kte1

Se1geantmaj()()( van MiJ en
sergeant Bentvel~en wisten er wel
ráad mee, het gevaar \vas in de
kortst mogelijk~ tijd bezwo1en.

Ju6
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Hee hHrlijke zomer.vtuu maakte
ook de 'sléep-ln-gedachte' weer
actueel. Vamvege de werl<zum-

hedon u1n behoeve van het ni'euwe
stadsarchief en ·bibliotheek was
het vm. militBir hospitaal niet meer
beschikbaar. Her bleef echUJJ een
m11ÎtairtJ 1111ngel~enh1!ld, want
Afcent HeadquarterS $te/de enkele
tont/Jn rer beschikking. Hee be.zoek

was echtt!f minimaal.

Sporthal GiJUsselt speelde een tol
1n het uitgebreide kli>dervokantie-

werk. In het aldaar geïmprov/·
seerde 'vakantie.bos' vene/den
Rapp/11 en Slumpic OBn dil
kinderen wat er die dag al/emtJa/
op het spel stond.
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Een hoogtepunt voor vele
congressisten was ongotwTjleJd
een bezoek aan het ondetNrdse
!}IJngenstelsel v41n de Jezvïeten.
Dit n/et-éommercllile en niet·
toe1i$risch·coegankt:JijktJ gedeelte
van de Can1?1Jrbe1g - dat Slechts
op afspraak. te bezichtigen ls sra.,,r ondsr behf){Jr vttn de
'Stichting Jezuiëtenberg• n)Ot als
beheerder de v.m. KI-vlieger, de
heer E. Smitshvysen.

Augustus
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In legenstelll'ng tot de natte ~OmfJr
van vori'g j'aar stond do watme
zomtH van dit ja111. een van de
warmste van de eeuw. De hoogste
temperatuur df'e in Maostticht
werd gemeten bedroeg 32.1"J
op 4 augustus. Vele diensten en
lnstellingen voerden 'ttopendienst'
ln. Kampeerdsrs bttkten een tt/tje
op dB daken van hun aura's. de
/IJdtJn van de wate1sponclub
Randwyck losten het warmce·
probleem op hun man;er op.

Dil zorg voor het buitens(HJI van
kind1J11Jn heelt dit jaar ruim rso
mensen uit de vele Maastrichtse
wijlt.en 1Jktief gemaakt. Het Stedelljk. Jeugdvak.antklwerk kreeg etrn
lll'nklJ impuls door esn 11xtrlf
1Jxp1VimerueltJ<CRM-subsidie t.b.v.
een creativiteilsprojecr. Creatieve
4

speelvoorzieningen in de directe

woonomgeving, ve1keersveilige
buurten en avontuvrljjke 91oenvoorz/en1ngen wJJren de streefdoelen.

Een voorbeeld hiervan was de tor
stand gebrachte speelvoorzie1)/ng
nabij' het Ruweel in Mil/berg.
Vool instorn111t'11g en enthouslasme
ontnwouc de acti'vitciten van de
Werkgroep Zomennanifestotie
die o.m. op het Vrijthof een kvn.st
oo oudtNJ1nbac1Jtenmarkt
organiseerde.

Augustus
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Op 3 avgustus ging de nîet1we
dienstregeling van de stH<isbus in,
wa41rbij o.IJ.. Campagne op het
11/nennel weid aangesloten. In de
nieuwe dien$1tegeling wordt
tijden$ de stille uien van de week
een zogenaamde 20FAS-dienst
uitgevóerd waardoor hot moge/JjK.
is ot» milt mindor n1ätt1aèel un
personeel een groter aantal rechr·
streek.se verbindingen te creëren.

Het jaar. 1975 Z81 in de geschiedenis
geboekstaafd blijven als her j'aar
wtn1dn vrijwf!.I de gehele binnen"
stad overhoop werd gehaald.
Het wegdek d(J(ld te1ugdenlcen
ann de middeleeuwen. Twee
wethoude1$ wa1en bij de ope1atie
zeer nauw betrokken, "vethoude1
drs. H. R()()vers van Financlèn en
Economische bken en wethouder
A~ l>Ql.' i V(ln Openbá1e We1ken en

Sport.

Onbewogen en ongevt>ellg voor de

StHds Jangsschuife/onde mensen·
massa wetkten de 'st1aacartiosten•
1i1erder OtJn hun voetgangers~
domein. Mel bewondcrenswll4rd.ig
gedvld en een g1ore dosis a11n
vakkennis maakten zlj van
sceencjfJs p11uoncn en van patronen
hele suaten. Vader en zcon
Op de Bvis: 'de mensen Jopen de
stenen uit je h/Jnden en als je niet
oppast lopen ze je ook nog
ondersteboven • • • '

Auguslus
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In februari verleende de gemeenter1J11d een krediet voor het
aanbrengen van de sierbestrating,
i n het late voorjaat werd daad-werkellj'k met de werkza8mheden
begonnef1.

De kosten voor de -..vestelljke
binnenstad bedragen ruim
anderhalf miljoen gulden, in het
kqder van de ·regeling
modernisedng winkelconcentntjes'
v(Jffeende het ministerle van
Economische Zaken IJOn subsidie
van een half miljoen gulden.

De beuokken winl<eliers zuHen in
de kos'len particlperen in de vorm
van een baatbelasting. V<>ot hen
war811 de werktaamheden een
tijdelijk en tevens begnj'pelJj'k.
ongenoegen. voor df! vele vaste
bl!zOtJkers van de bi'nnenstad een
t"{Jclmatig kijk{JenoL

<

De meost nuttig11 artributen voor
deze v11ste bezoekers werd1Jn in
de openlucht geëtlJ/eerd waarmee
de winkeliers bewezen lich op
bewonderenswaardige wijze aan
de nieuwe situatie aan UJ passen.

Augustus

23

Op woensdag 20 a11g11stu$ waren
de werkl8Bnlheden 1n het nieuwe
voergangersdomein zover

gevvrderd dat de 51er~trat1ng
van Wqllstraat, Achter her Vlees·
huls, Slnt Amorspleln. Plätielstraat

Spilstraat en NieuW$traat ee.n feit
was. Die dag kwam staats•
secretaris Th. Ha~ekamp naar
Maastricht om de officiële opening

te vetrichten,

Voaraf9egaqn door de drumband
van de Palitiek.apel 1tu1ak10 hij. in
gezelschap vat> hot stadsbestuur

on dé verceganwoo1digers van de
bcuokken straarverenïgingen, een

rondw81fdeling door de str;Jten
w(t.8rbij ln iedere straat (Jen
bescheiden openingshandeling

weid ve.rrlcht. Tijdens ee.n ongecornp//ceerde happening op het
Sint Arnor$p/e1n gingen balonnen
de lucht In. De Politiel<spel speelde
opgewekte muliek en de hee1
J . Hack bood1 namens do bij het

vc1JtgttngftfSdOhlf!fn betrokken
w/nke.lie1S.. IJ8fl de St1N,ttssec1efqn$

een ets van oud·Moilstricht aan.
Bo-ven het gebeuren ci1celde een
vliegtuig n1et de op1oep on~ de
wlnkels op taterdagmidûag re
bltïven open houden . •

Augustus

25

E6n conflicr russen dit rcge1ing en
do binnenschi'ppe1s over het al dan
nisr opheffen van de 1 ovenredige
v1achtve1dtJl/ng' /tJiddo ror een
uniek feir in de gsschiedenis van
Maas11icht. Op tnällndag
25 augustus werd de rivitr,
waaraan de st1Jd haar naàm dankt,
van oever tot oever geblok.keetd.
Oaarn1ee lag Limtwrgs belangriflce
w11te.rverbinding mer België dicht.
Na een week werd de blokkade
beëindigd, de 1111b1ï Sint Pieter
gelegen ;Stop van Ternaaien'
bleef tot in november door
toedoen van Belgische collego:S
pordlt:ht.

Met het gereedkomen van /let
voetgangersdomein en het verbod
rot het Stallen van fietsen 8Jda81,
trad oen oud probleem geconcen11eerd naar vo1en. De fietsen
die vroeger verspreid i'n de binnen~
srad werden neer9ezer wordo11 op
andere plaarS1J-n gestald, uiter~
aard zo kott mogelijk bij het voetgangt!fsdomeln. Dit bracht voor
dtt in de Mlnckelerssuaat
gevesligde zaken en bed11ïven
nogill wot ptOble.men. Dis werden
zelf opgelost ...

Augustus
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Een uniek 1niCJät1CI werd op
4 septembtu door hor bestuur

van do congrcss1Jtende Vereniging
11an Directeuren van Stroom-distribvtlebedrijven genQmen.
T1jèlens de stadhuisontvangst
kreeg de burgemeerct rwoo
pt1pferen klol<ken aangeboden,
bestemd om ingerur7d te worden
voor twee Sint Servaa$-carillon
Wokken. Comic,lid H. Hagensn
nam zo 1nerecn in or1rvtJngst.

Zäterdbg 6 $0ptemb6r opende
wethouder R. de Vries het nieu"w:
werkcenl!um Vlfn het LegfJI des
Heils tn het 8osscherveld. Hij
mf!fn(Nel!rdo hierbij de storm--

;,chtlge ontwikkeling van her LIJ{Jer
in Maastricht sinds de komst in
1969. TerritoriaAI commandant van
het Leger, kolonel A. Vorwa:iJ.
stelde dar 'arbeid genezend kan
werken om de harmonie in htJt
leven van eM mens. die uit ziin
balans is, re herstellen·.

In september ging, ander leiding
van de heer H. Schrijen. de
't1itleenbibliotheek' v11n de
Stlchting BeeldèndtJ Kunst van
start in het pand Havenstrttat 3.
Het doel is het verhuren van
Ji:unsrwer«en regen zeer gunstige
voarw88rden. De maandel1ïkse
bijdragen blfiven voor 75% eigen·
dom vttn de dt!tJ/nemt1rs~ bil
Hnkoop worden de geresorvcerde
bijdragen plus 20% subsidie in
mlnderlng gttbracht. De u1tleencolleco·e omvat een kleine vlet·
honderd kunstwerken van ruim
vijftig kunsre1u1ars.

Septembct

In Mt kader van hot 'Monumenten·
jaar 1975 ~ werden diver$1!
activiteiten ontwikkeld om nog
meer dan vocrhetJn de áandachr te
vesclgen op hoc monumentale
karakter vs1> de stad. Een van d.ie
activiteiten W8S hot aanbrengen
van borden aan de toegangs ~
wegen 1Mär h&t St(tdscentrum.
Hot ontwdrp \WJrd g~maakt door
de heer J. van Kan, ntedewerkfN
van dq afdf!Jlng stedebouw vtm
Openbare Werken. Her qerste
bcrd we.rd op 11 $eprember met
hulp van WP.thouder J . Wevers
m1ngeb.racht tegenover het sra110n.

••

Op 15 september weid op zeer
bescheiden wijze her l ·ja11g
best(J.Sn ht!rdachr vqn de Medlsche
Faculteit Maastricht, toen nog
''"oprichting'. Aan de voorlitter
v11n da Voo.rbereidli19scommlssit!,
de h&er d1. J, Tbns, wetd b1ï die
gelegenheid door enkele stvdentcn
de tin1t1~me1,Juwrs u<1ngcboden.

Septembè'
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ADn het begin van het nieuwe
studrojaar van do Hogere Hotelschool vo1scheen voo1 het ttrst
sinds het 25·iatlg bestaan • en
wellicht rnDde gesrlrnullHJrd door
de flf8f•vnn·de·v1ouw ged11chrtJ •
een lichting vrouwelijke stude1>1en.
Het qonral is in het U>tale leer·
ft'ngenbestand bepe1kt 9eb/e'Ven i11
ve1band met hel ge/eldellj'k
IÎ>pos.sen von dit nieuwe element
in het studieprogramma.
In de toeAomst zul/etJ naai
vewflchti119 meer ttJO{Jt!lijl<.lleden
0

ontstatJn 1. v.m. de bouw van een
studente/fat op de campus.

De 'keu.nlnkl1k.ke v11än Mesueech'
wenfe eind upte1nbct feesr.
Het lfj().jari!J bestaan. Bestuur en
leden werden officieel ln het
provinciehuis en het stadhuis
ontvangen, SiJmen mee de
'Mastteechte1 Staar· en de Capella
Sancti Servatu weid 1n do Stnl
Servaas een plechtige hoogmis
opgeluisterd. Gero1d Ou8dvlieg
schreef de tek$< voor een gedenk·
boek, voor jong en oud waren er
prog1ämnlb's in oen ftJosttent op
her V1ijtliof.

September
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In de Stok.straat we.rd voor de
po.riods dat dtJ verbouwing van htJt
Natuurhistorisch Museum dvvrd'e.
een onde1dak gevonden voor het
publiekgerichte deel van het
museumwerk. Hier weid op
18 seprember door wethouder
M. Debats een noodmvseum

g(l()f)6nd waarin 9nklJlo s.xpositie~
1

1vlmten, oon tesfokaa/ voor
'museum/essen' en het PO{Xllbit·
werenschappeliïke deel van de
b;bliocheek een plaars vonden.

In fTJ88rt weid dooi de 1e9edng
Mn subsidie co11gek.end voor een
verbouwiflg van het Notuur·
historisch Museum, waatdoQr het
m<>gelijk WOtdt de :to broodnodige
ruimtelijke uirbrelding te 1eillise1en.
Met de bouwkundlge werkzaamheden weid lindjuli etJn /Mg1n
gemaakt, vetv.l'fJt:ht wordt dJJt het
vergrote nlusevm /n de voorzomer
van 1977 weer voor hel publiek
~11n worden opengesteld.

September
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Konif'lkJ1j7<e onderscheidingen
vielen aan vele Maastrichtenaten
ten deel. Biizonde1e verdiensten
weiden beloond met eremêdaillos
in btons, zilver en goud. De ondct•
scho1din9 Ridder in de Otde va,,
Oran1e Nassau viel ren deel aon de
heten Th. de Win, H, Kooien,
J . Cremers" drs. J . Comips,
W. Otten en lng. P. van Hoof!.
Oe v.m . g11tni:oenscommand8JJ1
lt. kol. H. Kessels werd benoemd
<Ot Offlc,er in de OrdlJ van Oranje
NaSS8u mee de zwurden.
De onderscheiding Officier in de
Orde van Oranje N8SS8u wer<I
toegek.end 11an de heren
drs. P. Sn1eets, mr. P. Alends en
F. Sampers. De heer André Rieu
werd bevotderd van Ridder rot
Officler ln de Orde van Oranje
Nassau. D11 geschledde rijdens ee.n
jubileumconcert dar op 27 ap1il
plaatsvond b.g.v. het feit diJC de
heer Rieu 25 jast <1an her orkest
verbonden was als dirrgenr.

Vele M$6Strichtse burgtJts wetden
vänwcge hun bijzol'ldere ver·
diel'lsten Pauselijk onderscheiden.
De hee.r J. A. Ensinck werd
benoan1d 101 Commandeur in dil
Orde van do H. Paus Silvester 1.
Fr. Ouadvlieg weid Ridder ln deze
Orde. De heren L. Hollewl/11 Il/)
mt. L. V81schuere weiden
benoemd tot Ridder i'n de Orde
van de H. Paus Gregorius dlJ
Grote. De onderscheiding Bene
Metenti Wil$ voot F. Dassen en

Fr. Smttel, Pro Ecclesla et PontHici
ging fllJOt de he.ren P. Beckers,
L . Gregoire, Ch. vonden Hof,

Th . Ram1Jekers. f»llÎ· A . Nijsrcn en
Th. Bovens. De1e IB11rsre ontving
de ondetscheiding op
14 septembt::r tljden$ een
Mestreechte1 Mès b.g. v. het
J)8rochiefeesr. Zi/n ve.rdiensten op
kerkelijk en maa1schappel.ijk
rerreln werden beloond.
Onder hot toeziend oog VIJn
pastoor L. Dirix spelde echtgenote
Jos de onderschelding op de
revers van Thei,

September
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In besloten k.nng herdachten
bestuur, directie en per$()ntel van
zÎokenhuls Slnt Annad8f op

20 september het 25-jarig Mstaan.
De festivirtJiten, dle slechts een
dtJg duurdlll), vvtllden georganiseerd voor personeel 11n
gepensiOl)fH!rdt1n. Eigen personf!61

rlchtre tt1Jn roncoonsu1U1ng in ovdt
de gttschiedcnis van her ziekenhuis,

Tlj.dens de plBt/ijkse bifr!en/tQmSl
van de 'Gezellen

ViHt

s"~t AuJór' in

oktobt11, b1schten dfJLO ooo
bl!zoek t>ltn /16t hoofdgebouw van
de Mcdi'schc Faculteit aan de
To1tge1Sestraat. Voordien

bezochten zjj het Sint Amorspfein
waarbij z1ï zich verheC19d trJonden
ove1 de gedaantevetwisselin9 die
het plc1nt1e 1ond hun patroonheilige h11d onde1gQan.

Voor de heer L. Sp1111jaerdt

Speckman was het de laatst&

bijeenkomst h1ï overleed russen
Kerstmls an Nieuwµnu.

September/ oktober
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Driemaal werd het s1edenboelc
'Hosp1rr t1itgereik1 iJon verdienste·
J1ïke stad$genoten. De direcuiur
van Openb111s Werkén, de lt8er
ing. 8. Loei/en. ontving deze hoge
on<!ersche1dln9 bi1 9ele9t1nhe1d
van het feit dar hÏJ in augustus
25 jaur in gemee.nredienst we1k·
.ca1J1n W'iJS.
Op 6 mei weJd de 'Hopit/ u1tge.roik1
aan dil st:/J.eidondtt pr~s1denc0

direcuwr v11n de
NV Kon1nklijkt! Sph1nx, de hee1

L. van Kempen. HIJ weid
op9evolgd door 11. L. van Nieuwen-huysen. T1j'dens een zee1 d11;k
bezochte afscheidsrecenrie in de
Redoute kivemen tal van
vertegenwoordigers uil de
narJ()n;,te on 1ntt1tnationt1te
1ndustoêle wereld, alsmede vnn
maätsehappelijke ve1e111gingen en
1nstel/if1gon, hem de hand d1ukken.

étnd oktober ontvli>g
mr. Th. Bronsgeest deze typisch
sted1J11ïkc onderscheiding uit
handen van de burgemeester, ln
bij'z1j'n van o.a. de wethouder van
Onderwijs ilr1 Cultuur, dll heer

M. Oebots. Deze OndCf$Cht!ldu>g
werd toegekend in verband met
her 25-jilrig b11staan v11n de

'Srichring Limburgs l<unstbezit'
wMJrv.1n dil hoer Bronsgeost
cvenzo'flcle jlJren vccr'Litto11S.

Oktober

33

In de C.C.-Gallerif van de schouw·
burg O)({Joseerde de lotojQvrnaJist
Anton Werker in november foto's

van Egypte. Op 31 oktober werd
de tentoonstelling. in attnwezigMid
van de Egyptlsche ambassadeur

mr. Gala Ezzac, geopend door
'vethoudor M. Oebacs. Eerder in
het jaar exposeerden Marc
CQmmaqrt, Willem Hofhuizen,
dr. Bob $1nlc, Ma11ïke Raayma/t.ers
en David Hamilton. Hee Cultureel
Centrum kreeg dit ;aai een niauwe
algemeen di1ecrevr. Ns Mt venrek
van de heer Wim Baty ntJ/Jr
Amstelveen, benoemde de
gemeenteraad de oud·C. C. •
n)(}(}ew.erker de heer
Theo Kersten met i'ngang van

1 septemlu!r tot di1ettf!ur. Hij was
voorheen dlrecteur VtJrt het
cultureel streekcentrum in Tiel.

Up 8 novémber 1864 wtrd de
Sint Josephkerk doli'niûcf voor de
e1ediens1 gesloten. Onder leiding
van d8 door de bisschop van
Rrwrmond aangestelde beheers·
con1rrnssie onder voonitrilrSCh1'()
van de heet J . 81trte/s, weid door

dt1 archrtecten H. H. en P. Koet'f(J
en 88nnemer gebr. Theunisscn
meteen begonnen met de
1estauratte von het gebouw en de
histoti$che inventaris. Ei'nd
novembi!t mrd het kerk.gebouw
opgelovord. de nevengeb<Juwen
ve1keren t"n de el11dfas.e van de
otgehele restauratlo. Datlk zij '11f
Î8ilt motuzaam werl<, de steun von
de ovtrhcld er> de lnzet van enkele
Maasttichts.e ide11Jisten zal
'd'n Awwe Stiene' voo1 de stad
behouden bllïvert.
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Zwaar menYtll}f< letfd e1•
verslagenhtlt'd brachten op
7 november de ex.plosle 11n de
brand in de 2e naftakral<cr op de
Lokatie J<unsrsroffcn van O. S.M.
\teenien mede\"letkers verloren
hierbij het leven wa;uondet onze
stadgenoot. de heer Chi, Meije1s.
Ook de M1NJst1ü;htse briJndweer
nam deel aan de blussings ~
we1k1aan1heden.

Het Gevsstlltstadio1> wetd voor
een belangrijk gedeelte aangepiJst
aan de eisen die aan een stadion
voor betaald voetbal gesteld
kunnen wo1den. Er k.wom een
ovordcf<king ter lengte van
126 meter van de staantribune.
waardoor zesduizend toeschouwers droog de wedstrüden kvnnen
volgen. Een belangrb'ke aanwinst
is ook de wedstrijdverlichting die
op 28 oktober werd getest.

Op zaterdagavond IJ·november
konden do MVV-supporters hun
jongens voor het eers.r th'11S In IJCfl
lichtwedstnïd 1111nmQedi'gen.
Voordien kniptt! burgerneester
Baeten, onder het wtJkend oog
va11 een blij lachende MVV.
v()()(zirter mr. M. Tripels. het
(stukje/ lint door.
MVV won de eerste thuls·licht·
wedstrijd met 2· I \fan FC Twente.

November

35

Op 12 novt1"1bor cptJnde
stt!átssecretaris mr. H. J. Zeevbll<ittg h6t nieuwe huis van

bttwa1ing, itt de volksnlond het
'HJ/tonhott!I' genoemd. Kosten
30 mil/oen gulden. No een voor·
bereidingstJïd van ti'en jaar weid
hec hu1si met al$ architecten
ir. A Schwenke en ;,. H. Bosch,
," ruim drie ja<Jr gebouwd in

nauwe sttmenwerkif'lg tn81 de
Rijksgebouwendienst an hot
Pfanburl.!/W Nil!uwbotJW van de
01tettlè Gevattge111swclen.
Het elf verdiepingen tellende
gebouw zal maxi1r1aal plBBts
bieden <Jan 228 preventieven en
korrgestraftett. AUe verwofl/enheden von de ttf_ge,onen decennia
zi1i, in dit hvis V(Jn bewaring
verraald in

steen. glös of welk

bouwmateffaal ook.

Bijna vier maanden eerder dan wos
14 november
het voetgangersdomein In de
westelljk.e blnnenstltd gereed.

ge~ttnd kwam op

De stratenmakers van /irffllt

tie.ben b.v. scootden eet> record
mol her op zo kone teurnjn klaar
maken va11 de elfdut'zend vierkante

meter keit1esbestrqti'ng.
Met assistent/& van voorrtJafl·

strattJttmaker Wtïlen Wietsftl8ns
uit Weeff, legtle dtsJ. von de Venne de voorlaatste en
wethouder A. Dofs de allerlaatste
steen fn de Moasrochter
Srugstraa14

November
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Het Bcnnelanrsnr11u~e11m brbcht
weer tH!n aantal fJ'JVIJriüerde
rentoonstehingen, achttien in
totaal. Een 'Open.S81on· voor
iedereen, een Gren.sl8ndfestival
met jongtJ kunsteMars uit Düssel·
dorf en ~n voordracht van de
btMfdhouW4r, kunstpedagoog en
th(J(JrfJlicus Joseph Beys, die voor
dil Hrst11 keer een lezing hield in
01Jn Nederlands n1usem. Nur
{Janlelding V(ln een symposium
wetd de expositill 'Vuursteen·
m1ïnb<Juw in de Prehistorio'
Ingericht in samenwerking met het
British Museum. In de zomer·
maanden werden beelden en
tekeningen van Oscar Jespcrs en
van bocldhouwers die b1ï hem
werkten, geëxposeerd.

Ti/dens de bijeenkomst in het
Bonnelancenmuseum hield de
Brchitect Nic. Tumme1s een
1eleraat over de bt!tekt!nis van hst
fong11 monu~nt. De oud·
1ayonarchitecc bij de RijMdienst
voor Monvmenrenzorg. de heer
C, tl(Jn der Veken, hield een
inleidlng over de door hsm, ln
opdracht van de 'Stichting
Resraura6e de Sint Servaas:
verrichttt studie over de rcstaur116e
van dit monument.

November
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Mya Maas dichtte en Jacques
Huii>ck fotografeerde het boekje
'Monumentjes van Maastricht',
een verzameling luchtige, soms
wi]sger;ge, soms badinerende
gedichtjes. Het boekje, <kit tot
stand kwam mer de steun van de
Culturele R{Mld Limburg, de
Ptovlncle en het Anjerlonds, wêrd
gepresenteerd op d.() slot·
manifestatie van het 'Provinci{llJI
Comité Limburg Monumentenjilifr
T975'. Hieronder het gedfchtje

'Ge;s·. De 'Mosueechuu Gels'
we.td een begrip sinds Lou Msas
(1911· 19701 q, gebruik van rnaa/r.te

in de M81Jstrichtse operette 'Otei
Mesueec.htene1e noo de moon'.

Mcst1YJ1Jchter gcis?
'n vt;nder
ln geen net
te vangen -

•n zeepbel
uit elkaar gespat
en multi·l<leudg •
'n lljn kristal
mot duizenden
fiJcenen
en ook
•n heel klein
addértje

onder 'n plukje gras ·
'n bruisend glas

ch11n1p8gne
'n vonk

'n vleug
van dit
'n te<1g
van dat
'n beetje
hersens
'n beetje

hart
'n stukje b111vovr
dat 't leven tart
'n flard
8bStf8Cl "

'n illvsoir begrip •. ~

Mqstreechter geis:
'n Wijze?

' n DwatJs?
die ondevgend
kn1'poogr

naar Tricht
atJndeMaas ...
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M.et uitzonder/ng van dd g10(J10nd(J
platanen geti.urde er d;1 /Mu n;et$
op het Vrl}thof. Hor door 8 IJt> W
bij d~ raad 11at>hangr'g gemaakte
vOCr$t0/ 11oor de verdere
afwftrki'ng. kon bq· hem geen
genade- vinden. De rud St>rak t1Ch
uit voer t>en b8srra11ng van het
plein 1r1 kle1nplave1sel. Begin 1976
zal do 9t1.meenu111Jad zich over een
nieUIN voorstel buigen. Rond het
Vrijthof gonsde hei van acû111teir
\WJ/Jraan mede de ftlJBie zomer
debet was. Panden wiSselden van

eigenur, een intere$.$1Jnt 1n1t1sttel
'verd genomen d()(N Momus·
etgenaar H.. Postma, dle een
gesloten en revens verwt11md
wri>tetterras liet allnbrengen.

Een mt1rJr.w1J1Jtd/g record vestigdtJ
op de wielerbaan van Me"ico de in
sportkriftgen atom bekende oudMaBSUichtenaar Pie Vae.sen.
Wat de wereldkQmpioen-

achtervolging Roy Schuiten een
paar dagen eerder niet luk.te • het
behalen van her •VCrc/duutr{tCOf(f -

luk.te Pie wel. H1ï werd wereld·
karnpioen veterqnen. enkele
weken vdór zifn zeventigste
verj1Jardng! Hij reed een tJ/sttJnd
van 37.323 Kin. Schu1te1t moest
hoc opnernon tegen de tijd vqn

Merk)(. Pie had minder problemen,

er v"ns In de'e kl8s.se nog geen
wereldkampiQen. Nfettemln een
prima prestatie.

November

Srudenten vin de Katholieke
Hogere HoteJschQOI, vco1bestemrJ
Om stt.f,l/(S Qnderen te verwennen.
werden bij gelegenheid VBn het
25·jtuig bestil8n v1Jn de school op
hun beurt verwend. Door KLM

stewardessen b11 gelegenheid

von do feestmaaltijd in het
Staargebouw.

De .kerstve<se v1ovwel1/ke
studenten ptesenteerden tich in de
feesttent nabij de school op een
bijzonder originele wij~e. Zit
voorden, met een kni'poog naat
studenten en oud-studen(en, een
'ballet' O/>. Hel rhenw had kunnen
z111>: 'Wat 1ulhe vtilenf'Wlntig 18111
gt11nist hebben/'

De schrijver va" hot ,aarbOekfe!
'Maastricht 1973-, de journbh'st
WolfgiJng Trees. deed z17n belofte

gestand. Voor het honoranum
tmc hij door Jos van dei Vft/den
een borstbOOld verva1>rdlgt1n van
wijleo dr. Ch. Thewrsson, besternd
VOOI

het nieu"w StlJdSfJIChiel 01)

-.bibliotheqk. In aanwezigheid van

o.a. mw1. Thewi$sen en farm1ie·
fcden vond op 25 november de
aanbieding in het stadsa1chief
plaats.

November
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Op 26 novembe1 bood KDO·
voonitte1 N. C1ijns aan de bu1gemeesrer het ee1ste exempl88t van
het frBBi geiJtustreerde 'Mestreechs
Volk.sleed' aan. Het ontwerp werd
gemBBkt dooi de g1afic11s
Jean Nelissen, dis enkele weken
latei overleed. De in de verkoop
gebrachte exemp/a1en hebben tot
doel aan ee.n behoefte van veel
stadsgenoten re voldoen, de
opbrengsten zijn voo1 her
uniformenfonds van de in 1976
jubilerende 'Kunst dooi Oefening'.

Een afd1uk van het fraai
gei11us11ee1d 'Mes11e1Jchs Volks·

leed'.
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Dinsdag 2 decenJber 17.00 uvr.
Bij hel bericht dot de Eerste K•met
-zich unaniem a<;coord verklaardtt
met dé vestiging van de Rijks-unive1s1uttt L1inbutg 1n Mt18$tnctt1,
sc-hotStc do burgemeesce1 de
zojvist aangevongen roadsvergadering. In de su1dh11ishal
werd aa1l raadsleden en •mbtenaren een g/8s Ml#Jsltichtse wij'n
tJ<Jngeboden, het intern gebeuren
weid n1uQ"k.ael opgeluiste1d door
wttthoude1 drs. H. R(J(Jvets op het

stadhu1sorgeJ.

Begin decembet organisee1do
itiitiatlelnenter Jaques van Rijn,
ditecteur van Art & Project lntt!b
naticnal bv. in de Eutohal een
bf/zondl!r evenenwnt; ee.n inre.rnarionaJe vf!rkoopbeurs 'Plc tura'
voor oude kunst. Rond tienduizend
"8.zoekers werden geteld. de

geëlf.P()seorde v1J1tameJ!iJg betfof
een bloomJezJ°ftg u1ït her we1k v11n
grote meestets sinds co 1500.

November/ December
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In iJanwelîgheid v11n de leden van
de gemeenteraad. de houders
eremed4if/e, de SWOL, de
CommiMie v11n Voo1btJreiding, het
Faculteirsbesruuroverleg, de
Sticta1ng Sint Annadal, htJt
Psychomedisch Cenuum VijverdJJl
de Hustinxstichling 11n studcruen.
ontving dr. J. Tans op 13 december
de eremedaille der stiJd in goud.
Dlt vtJnwege zijn grote verdiensten
in hêt totstandkomen van de
R~'ksunive1stirei1 Limbur9 in
Moasrrichr.

Op zondltfl 3 augustus bctrtJden do
MKC·spelcrs voor het /atJrsr het
tef!e/11 aan de Kommen. waar een
sfschcidswedsllijd werd gespeeld
tegen Roda JC. Na afloop van
de wedstrijd ontving \Wthouder
R. d.e Vries uit har~den van MKCvoonitrcr A . Persoon een k.ourig
ve1paktc graszode. gestoken uir
het oudo lfJlfein en bestemd voo1
het nffJU\vo.

Decembet
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Op vrijdag 19 december weid een
begi" genuwkt met de werkzaam·
heden voo1 het nîeuwe polit/e--

bvreou 011n de Kommen.
Agente Resie Smeets toste het
starrschot waa1na burgemees1er
('I)(. Bäeten en JJ(JlitffJcorru~isstJns

mt. Arends ht1n graafwcrkturgen
ln werlr.ing stelden on~ de eerste
grond weg te holen. De burge·
meester dacht met enig weernoed
aan zJf n Kimbriat/jd, mt. Atends
ll(}t

een vurige wens ln vervulling

gaan.

In het midden van het jaar was
reeds begonnen met de voor·
bereidende werkza11mheden voor
een ander belangrijk. pro1ect, het

nieuwe scadS1Jr<:h/cf on brbliotl>tNJk.
aan de Grote Looierssuaac.
4

Hiervoor werden de v, m . militaire

tnägsz1j"nen gesloopt. In het
voorgebouw zal het archi81 worder1
gevestigd. de biblioth()(Jk zal in

hoofdzafJk k.omen in een nieuw
gebouw op het vnjgekomen rerretn
tusssn Grote Looie1sst~ot en
Nieuwenhofs11aa1. Os werkzaamheden zullen ongoveer f\.vee jaar 1/1
beslag nemen.

December
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1975 was een jaar ergens in de lange geschiedenis van de stad Maastricht.
Maar het was niet zo maar een jaar.
Het was het Monumentenjaar en het Jaar van de Vrouw.
Het jaar waarin de Rijksuniversiteit Limburg een feit werd.
Het jaar waarin het aanzicht van de binnenstad wezenlijk veranderde.
Het jaar waarin de economische recessie diepe wonden achterliet.
Het was het jaar van de inspraak, de uitspraak en de opspraak.
En ook het jaar waarin het aantal geboorten vrijwel gelijk kwam te liggen met het
aantal sterfgevallen, het geboorte-overschot was op de vingers van twee handen
te tellen.
Uitgenodigd tot en vervolgens belast met het schrijven van het jaarboek over het
reilen en zeilen van een jaar Maastricht, gaat de schrijver zich over dat alles
bezinnen. Het woord 'feiten' verschijnt levensgroot op zijn imaginair beeldscherm .
Feiten, daar kom je niet onderuit. Een Engels staatsman uit de negentiende eeuw
formuleerde het zuiver: 'when you meet a tact, put off your hat', als je een feit
tegenkomt, neem dan je hoed af.
Maar wat hoort wel en wat hoort niet in een jaarboekje thuis? Alles? Onmogelijk!
Veel van wat vermeldenswaard is, zoals jubilea van mensen en verenigingen,
clubs, harmonieën en fanfares moet helaas onvermeld blijven. En toch zijn dit
zaken die een stad levend en leefbaar houden.
Men hoeft niet lang te zoeken naar hoofdthema's uit de Maastrichtse historie
anno 1975.
Het meest belangrijke was ongetwijfeld de officiële start van de Rijksuniversiteit
Limburg, het meest in het oog vallend was de aanleg van het voetgangersdomein.
De westelijke binnenstad kreeg een nieuwe vloerbedekking.
In de zomerse zomer kon men inwoner en gast met neerwaartse blik door het
stadscentrum zien rondtippelen en struikelen. Er was geen gemopper, omdat
herhaaldelijk een omweg gèmaakt moest worden voor een berg Portugese keitjes
of een heuvel zand. Er was wel bewondering voor de mannen die geknield
ter aarde de sierlijke patronen - waaiers en sterren - componeerden. In november
konden zij het zand uit hun haren schudden en hun gereedschap opbergen.
Het karwei was klaar, vier maanden eerder dan het werkschema voorschreef.
Zelden, zo ooit, hebben de Maastrichtse bestuurders, alsook Openbare Werken,
zoveel lof 'om de oren gekregen' dan na het supersnel gereedkomen van het
voetgangersdomein.
Geen lofkreten echter slaakte de rijwielhandelaar die het niet meer zo zag zitten
met zijn klandizie in een voetgangersdomein. Het bleek achteraf mee te vallen.
Er waren ook bedenkingen bij de schoonheidsspecialiste bijvoorbeeld, die haar
creaties achter een gevel in de Wolfstraat tot stand brengt. 'In de salon doen wij
ons uiterste best om onze klanten zo goed mogelijk te behandelen. Als een vrouw
dan, mooi opgemaakt, ons huis verlaat, dan is het niet zo best als zij door wind
en regen een grote afstand moet afleggen om haar auto te bereiken, alles kan
weer door elkaar waaien!'
En dat in het Jaar van de Vrouw.
In aanmerking genomen dat op dit onder asfalt bedolven ondermaanse nog maar
weinig echte stratenmakers te vinden zijn, ging alles snel, supersnel.
Vrijdag 14 november sloeg drs. J. van de Venne het voorlaatste en wethouder
A. Ools het allerlaatste en 499.887e (wie heeft ze geteld?) steentje in de grond .
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Officieel was het voetgangersdomein al in augustus door staatssecretaris
Th. Hazekamp van Economische Zaken geopend.
De helft van de kosten neemt de gemeente voor haar rekening, de andere helft
komt ten laste van het Rijk en de betrokken winkeliers, die een duit in het zakje
moeten doen in de vorm van een baatbelasting. Daar werd niet over gemopperd,
een opmerkelijk verschijnsel in deze tijd. Wethouder Dols, zijn zakelijke
pappenheimers kennende, heeft menige avond met de betrokkenen aan tafel
gezeten voor een gesprek van man tot man. Tenslotte kon hij zijn collega van
Financiën en Economische Zaken de geruststellende mededeling doen dat de
zaak rond was.

Börregemeister, veer
höbbe hónger . . .

Niet alle inspraak verloopt zo soepel als hiervoor is geschetst.
Inspraak is een verschijnsel dat niet nieuw is. Oudere stadsgenoten zullen zich
wellicht nog een geval van inspraak herinneren uit de dagen van burgemeester
Van Oppen. Het speelde zich af in de laatste maanden van de eerste wereldoorlog . Er was iets mis met de voedseldistributie. Een opgewonden menigte
begeleidde de burgemeester naar zijn huis aan de Lage Kanaaldijk, waar men het
toepasselijk lied zong:
'Börregemeister. veer höbbe hónger.
börregemeister. geef is broed.
Bij de rieke in de kelder.
is nog euvervloed'.
Het zal burgemeester Van Oppen wel enkele slapeloze nachten hebben gekost.
Uitbarstingen van volkswoede had Maastricht wel vaker beleefd, maar het
stadsbestuur was er verschoond van gebleven. Raadsbesluiten kwamen vanuit
het ongenaakbare monument op de Markt en werden zonder meer door het
volk geaccepteerd. Protesten werden wel geuit, maar dan binnenskamers, of in
kleine kring of aan de stamtafel van de gezeten burger. Inspraak in de zin van
·meepraten' bij het nemen van politieke beslissingen was in die dagen iets geheel
onbekends. Het woord 'inspraak' moest zelfs nog uitgevonden worden, het had
in de hedendaagse betekenis nergens bekendheid.
Hoe staat het in 1975 met de inspraak?
De bestuurder uit het verleden behoort tot de geschiedenis. Hij heeft zijn plaats
moeten afstaan aan de functionaris, die inspraak als iets vanzelfsprekends
beschouwt. Hij ligt er niet meer van wakker; hij zou overigens slaap te kort komen !
Drs. H. Hoorn wijdde een uitvoerige studie aan het fenomeen 'inspraak' waarin
deze wijze woorden staan: 'omdat deskundigen te deskundig en leken te
ondeskundig zijn, wordt door deze inspraakvorm tussen twee uitersten een brug
geslagen, die enerzijds de taal van de wetenschapper en anderzijds het hardop
denken van de burger met elkaar verbindt'. Met deze inspraakvorm bedoelt de
schrijver de wijk- en buurtraden en de stedelijke inspraakcommissies.
Hij hecht aan deze vormen van inspraak grote waarde. In juni verscheen een nota
van de heer L. Hartog, staffunctionaris van Openbare Werken, opgesteld naar
aanleiding van een inspraakdiscussie in het Citycentrum. Hierin gaat de schrijver
uit van het overbekende feit: 'Ondanks waarneembare resultaten blijkt er bij velen
een zeker onbehagen te bestaan over de effectiviteit van de inspraak, over de
politieke geloofwaardigheid van het instituut'.
Er zijn voorbeelden te noemen in positieve en in negatieve zin.
Een van de grote problemen bij het op gang zetten van de inspraak blijkt nog

steeds te zijn het moeilijk in beweging zetten van de Maastrichtse burger.
Daarvan is de hele discussie over de 'vloerbedekking' van het Vrijthof wel een
duidelijk voorbeeld. De gemeenteraad kwam er in 1974 niet uit en besloot de
Maastrichtse bevolking mee te laten praten. De Inspraakcommissie Ruimtelijke
Ordening llRO) 9ing aan het werk. Er werd weer een expositie gehouden, er
werden weer bijeenkomsten belegd. Maar echt tastbaar resultaat kwam er nog
niet uit hoewel talrijke interessante ideeën werden ingebracht.
De Maastrichtse burgers wisten het eigenlijk ook niet en dat bracht de
stadsbestuurders weer in twijfel. Burgemeester en wethouders hielden het bij
grint, de gemeenteraad was echter in meerderheid voor keitjes. De definitieve
voorstellen tot afwerking waren er eind 1975 nog steeds niet.
Er zijn ook duidelijke voorbeelden van het effectiever functioneren van de
inspraak.
Bij de aanleg van het voetgangersdomein in de westelijke binnenstad zijn de
winkeliers zeer nadrukkelijk betrokken geweest bij de keuze van de soort
bestrating en de verdere uitwerking van de plannen. Bij de renovatie van
Oostermaas is er een zeer intensief contact geweest met de betrokken bewoners.
Er zijn tal van informatie-avonden gehouden. Dat heeft ondermeer geleid tot
betere en grotere bergruimten in de betrokken huizen.
Ook over de in de herfst van dit jaar gepubliceerde Nota Stadsvernieuwing en het
ontwerp-Struktuurplan voor de gemeente Maastricht is een uitvoerige discussie
ontstaan. De resultaten daarvan waren aan het einde van het jaar nog niet
meetbaar, maar vastgesteld kan worden dat de Maastrichtse burger in zijn
hart toch wil praten met zijn stadsbestuur. Dat zal ook ten aanzien van het
Bassin en het gehele Boschstraatgebied wel blijken, zoals het ook al onder meer
ten aanzien van het Jekerkwartier en Wyck naar voren is gekomen.
Wat Wyck betreft: daar werd men op de eerste wenk bediend. De ontwerpers
van het Verkeersstructuurplan namen de Sint Servaasbrug en de Wycker
Brugstraat op in het voetgangersdomein; dus over de brug en in de Wycker
Brugstraat geen gemotoriseerd verkeer. Het plan werd nog vóór de behandeling
door de gemeenteraad naar de wens van ondermeer de Wyckenaren gewijzigd,
de auto's mogen de brug en de Wycker Brugstraat blijven gebruiken.
Overigens, er is geen reden voor de insprekers om aan de toekomst te wanhopen.
Tijdens de begrotingsbehandelingen in december werd door B. en W. bekend
gemaakt dat nog een en ander op stapel staat. Met name: Oud-Wyck,
Randwyck-Noord, Jekerdal-Sint Pietersberg , Keerderstraatje, een
gewijzigd plan Daalhof.
In voorbereiding is een plan tot bestemming van de gehele binnenstad tot
'beschermd stadsgebied'.
Monumentenjaar

Dat Maastricht bijzondere aandacht besteedde aan het 'jaar van het monument'
zal voor niemand een verrassing zijn. Maastricht is niet alleen Nederlands tweede
monumentenstad maar ook de geboortestad van de grondlegger van de
monumentenzorg in ons land, jhr. mr. Victor de Stuers. Op 22 juni van dit jaar
was het honderd jaar geleden dat bij KB een afzonderlijke afdeling kunsten en
wetenschappen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken werd ingedeeld en
Victor de Stuers in de rang van referendaris werd aangesteld tot hoofd van de
nieuwe diensttak. Dit bood hem volop de gelegenheid om verder stelling te
nemen tegen de sloopwoede uit die tijd, het openbreken van de oude steden ten
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koste van eerbiedwaardige stadswallen en -poorten.
' Kunst behoort niet tot de taak van de regering' proclameerde men eerder in
Oen Haag. Victor de Stuers was het daar helemaal niet mee eens en
reageerde reeds in 1873, in de novemberaflevering van ' De Gids'. fel met zijn
artikel 'Holland op zijn smalst'.
Niet alleen Maastricht is hem nu dankbaar voor zijn energieke arbeid tot behoud
van de vele onvervangbare monumenten.
Nu, honderd jaar later, ligt de situatie wel duidelijk anders en gunstiger alhoewel
ook nu nog niet gezegd kan worden dat er volop geld beschikbaar is voor de
restauratie van de monumenten. Maastricht is voor de restauratie van
bijvoorbeeld het Dinghuis voor een groot deel afhankelijk van de financiele steun
van het rijk. Zo kon het dan ook gebeuren dat de gelden op een gegeven moment
op waren en het werk moest worden stilgelegd. Toch ligt een gerestaureerd
Dinghuis in het verschiet, zoals ook een gerestaureerde voormalige Augustijnenkerk weer in alle glorie langs de vernieuwde Maaskant prijkt.
Toen in een vergadering van de gemeenteraad over restauraties van monumenten
werd gesproken trad wethouder J . Wevers - ondermeer belast met de stedelijke
monumentenzorg - met enkele behartenswaardige beschouwingen voor het
voetlicht. 'Voor Maastricht is een monumentenjaar eigenlijk niet nodig. Maastricht
behoeft niet wakker te worden geschud om iets aan het behoud van de
monumenten te doen. Wij zijn voortdurend met monumentenzorg bezig'.
Volgens de wethouder is monumentenzorg niet uitsluitend van cultuurhistorische betekenis, niet louter een 'zaak van fijnproevers'.
Hij omschreef de monumentenzorg als een onderdeel van de zorg voor ons
milieu, dat voor een groot deel een stedelijk karakter heeft. Ook stelde hij:
'De aandacht voor monumenten mag geen vlucht zijn in het verleden.
Daardoor krijgt de monumentenzorg dan ook een sociale en groeiende
betekenis voor de gemeenschap in zijn totaliteit. Dan komt bijvoorbeeld in de
binnenstad naast het verdrukte monument de verdrukte bewoner in beeld.
De bewoner, die wel het wonen in een vervallen pand kan betalen, maar niet het
wonen in een gerestaureerd monument-woonhuis'.
Wat de financiële kant betreft merkte hij nog op: ' Met inachtneming van de
huursubsidieregeling moet het mogelijk worden dat deze huizen na restauratierehabilitatie betaalbare huren zullen krijgen'.
Onderscheidingen

Vanwege de intense zorg voor het monument werd Maastricht bekroond.
Prins Claus, in zijn kwaliteit van ere-voorzitter van het ·Nationaal Comité
Monumentenjaar 1975'. reikte reeds in december vorig jaar in het Slot te Zeist een
speciale gedenkpenning uit aan de burgemeester, dit vanwege het feit dat
Maastricht in het kader van het monumentenjaar was gekozen als ' lichtend
voorbeeld'. Deze penning werd op 19 november van dit jaar gevolgd door een
oorkonde. Bovendien werd Maastricht door de Raad van Europa onderscheiden:
aan de stad werd door een internationale jury een Europese prijs toegekend .
In het kader van het monumentenjaar hadden vele evenementen plaats.
In samenwerking tussen Openbare Werken en de plaatselijke WV werd in Brugge
met een stand deelgenomen aan de tentoonstelling ' Monumentenzorg nu'.
Tijdens een aldaar gehouden colloquium over het onderwerp 'Vernieuwing van de
historische steden' hield burgemeester Baeten een inleiding over 'Operatie
Stokstraat'.
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In samenwerking met de WV werd voor leerlingen van de lagere- en middelbare
scholen een 'gevelstenenspeurtocht' georganiseerd.
Op het Vrijthof was van 18 september tot 8 oktober in een luchthal de
audio-visuele presentatie 'Monumenten voor 1999' te bezichtigen. De expositie
was beschikbaar gesteld door het ministerie van CRM. Op belangrijke plaatsen in
de stad werden borden geplaatst waarop - blijvend - de aandacht van inwoner en
bezoeker zal worden gevestigd op het monumentale karakter van de stad.
Tevens werd begonnen met een proefaanstraling van de Sint Servaasbrug.
In de 'lange gang' van de Sint Servaaskerk werd in de maanden augustus t / m
oktober een expositie ingericht onder de titel 'Een gemeenschap bouwt aan een
kerk: de Sint Servaas door de eeuwen heen' .
Het Provinciaal Comité Limburg Monumentenjaar 1975 stelde een rondreizende
tentoonstelling samen, die in november in het Bonnefantenmuseum werd
opgesteld.

Slotmanifestatie

Het geheel werd in Bonnefantenmuseum en stadhuis afgesloten met een
slotmanifestatie, waarbij een aantal deskundigen belangrijke inleidingen hield.
De architect Nic Tummers sprak over de zorg voor het jonge monument; de heer
C. van der Veken, oud-rayon-architect bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg' presenteerde, na een studie van vijf jaren, het rapport over de restauratie
van de Sint Servaaskerk. In dit rapport, in opdracht van de 'Stichting Restauratie
de Sint Servaas' geschreven, ontsnapt geen hoekje van dit belangrijke
Maastrichts monument aan zijn scherp, vakkundig, oog . Het is een studie
geworden zonder franje, zonder een overbodig woord, men zou kunnen zeggen:
sober als een romaans bouwwerk.
De heer van der Veken sprak over de 'Sphinx aan de Maas' . Zozeer was de
historie van het bouwwerk door verbouwingen en restauraties versluierd.
Bijzonder geïmponeerd is de rapporteur door het inwendige van de westbouw,
architectonisch bezien acht hij deze ruimte van een zeer hoog niveau.
Komt het tot restauratie, dan wil men het werk geklaard hebben in het
historische jaar 1984. Dat is dan zestien eeuwen na het overlijden van
Sint Servaas.
Tijdens de slotplechtigheid in de stadhuishal werden door de voorzitter van het
National Comité '74 dr. F. Grapperhaus. onderscheidingen uitgereikt aan
Limburgers en Limburgse instellingen die in het kader van de monumentenzorg
bijzondere verdiensten hadden verworven. Onderscheiden werden o.a. de
gemeente Maastricht, de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis, het
R.K. Kerkbestuur van Sint Servaas, de Beheerscommissie van de
Sint Josephkerk en prof. dr. J. Timmers.
Mr. dr. Wouters hield een inleiding over jhr. mr. Victor de Stuers en
drs. J . van de Venne sprak over 'Monumentenzorg, schaalvergroting van een
begrip' . Hij eindigde zijn toespraak met 'Wat de mensen in de oude binnensteden, al of niet monumentaal, aantrekt is het humane antimodel, dat wil
zeggen: datgene wat in het lineaalwerk van onze moderne architectuur en
stedebouw wellicht teveel verloren is gegaan: de levenskwaliteit van het
gebouwde milieu, de genoeglijke bewoonbaarheid, de menselijke maat,
het afgestemd zijn van vormen en inhouden op menselijke behoeften en
verlangens. Dit betekent, dat die toegenomen belangstelling voor monument en
oude binnenstad in wezen óók een protestbeweging is; het is de onvrede met
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het lieden die tot de herontdekking en herwaardering van het verleden voert' .
En tenslotte: 'Als de affectie tot de vroegere bouw de bewustzijn-katalysator kan
vormen voor de nieuwbouw, dan bestaat er een samenhang, waarin
monumentaliteit en moderniteit zinvol aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
Want dan geldt niet slechts de stelling, dat ons verleden een toekomst moet
hebben, maar dan geldt ook de ruimere stelling dat ons verleden ook daarom
een toekomst moet hebben, omdat die toekomst dat verleden kennelijk
als voorbeeld en leerschool zo nodig heeft.'
Rijksuniversiteit Limburg

Op 11 september 1975 gingen in Maastricht de vlaggen uit. De Tweede Kamer
had die dag unaniem het officiële startsein gegeven voor de Rijksuniversiteit
Limburg in Maastricht, die vooralsnog wordt aangeduid met de al door Leiden
gebruikte naam RUL. De Eerste Kamer volgde in de Sinterklaasweek. Het was
voor de Limburgse senatoren in Den Haag aanleiding om een 'èlske' t e drinken,
voor burgemeester Baeten was het aanleiding om op die dinsdag, 2 december,
de juist geopende raadsvergadering even te schorsen voor een heildronk met
echte Maastrichtse wijn in de fraaie hal van het stadhuis.
Vreugde en voldoening niet alleen bij de Maastrichtse gemeenteraad, maar ook
bij de provinciale autoriteiten, de leden van de voorbereidingscommissie en de
Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg. Dr. J. Tans kreeg op 13 december
voor zijn vele werk de gouden eremedaille van de stad Maastricht uitgereikt.
Toch blijven er nog vraagtekens.
Tot 1985 ressorteert de Medische Faculteit Maastricht onder een bijzondere wet.
Daarna moet met de bewijsstukken in de hand worden aangetoond dat de RUL
haar naam gestand kan doen . Met name zal dan bewezen moeten worden dat de
faculteit 'algemene wetenschappen' als volwaardige universitaire opleiding
aanvaard is.
Voorlopig blijft de bezetting van studenten ook nog wat povertjes. Zoals de
verwachting nu is kan pas in 1980 gerekend worden op een normaal aantal
eerstejaars.
En wanneer begint men te bouwen?
Wat het academisch ziekenhuis betreft: na jarenlange onderhandelingen werd op
20 augustus het contract getekend tussen het Rijk en het bestuur van het
ziekenhuis Sint Annadal. Hierin werd vastgelegd op welke voorwaarden het
ziekenhuis in de overgangsfase zal worden ingeschakeld in de onderwijs- en
onderzoektaken van de faculteit, in afwachting van de stichting van een
'academisch' ziekenhuis. Het contract regelt onder meer de rechten van de
werknemers van Annadal en bevat bepalingen over de mogelijkheid van het Rijk
tot de afkoop van medische praktijken van een veertigtal specialisten.
Kijkt men op de Tongersestraat eens naar binnen, wel dan mag men
optimistisch zijn. Want daar zijn zaken verwezenlijkt die het memoreren ten volle
waard zijn. 'Medisch Contact' van 29 augustus 1975 heeft er een interessant
artikel aan gewijd, waaruit enkele citaten:
1 'De leerstof wordt niet aangeboden vanuit de gebruikelijke indeling in
basisvakken en brugvakken. De student wordt geconfronteerd met problemen
zoals die zich voordoen in de praktijk van de arts die in één van de talrijke
deelgebieden van de gezondheidszorg werkzaam is'.
2 ' Het onderwijsprogramma laat meer dan tot nu toe gebruikelijk is over aan het
initiatief van de studenten'.

3 'Het onderwijsprogramma vraagt gedurende min of meer constante perioden
aandacht voor slechts één onderwerp of thema. Een minder efficiente verdeling
van de aandacht over een groter aantal vakgebieden wordt op deze wijze
voorkomen'.
Tenslotte: zes en negentig procent van de studenten beoordeelt het onderwijsprogramma overwegend als positief.
Voor een dergelijke aanpak is elders in den lande en in Europa een studentenrevolte ontketend.
Maastricht beschouwt de universiteit niet als een eigen verworvenheid, maar als
een groot nationaal en Limburgs belang.
De burgemeester: ' De vestiging van een instituut voor wetenschappelijk
onderwijs is voor een land, streek en stad van groot belang. Naast de bijzonder
belangrijke facetten als de werkgelegenheid, de rol die de medische faculteit kan
spelen in de sector van de volksgezondheid en de mogelijkheid tot het scheppen
van geheel nieuwe studierichtingen ben ik er stellig van overtuigd dat de
concentratie van intellect en wetenschappelijk denken in het gehele maatschappelijke leven zijn invloed zal doen gelden'. Hij voegde er tevens aan toe:
'De facetten hebben reeds in brede kring een nieuw stuk vertrouwen aan
Limburg teruggegeven, de gevolgen zijn nu reeds duidelijk merkbaar'.
In afwachting van de officiele start van de Rijksuniversiteit Limburg werd aan de
Tongersestraat al geruime tijd een goed biertje getapt. Math. Tonnaer, hoofd van
het trefcentrum en de huishoudelijke dienst, haalde op 19 september de krantenkoppen als regionaal kampioen biertappen. En deze nuttige werkzaamheid verricht
hij uiteraard ook in de ontspanningsruimte van de RUL.
Hij werd geïnterviewd: ' Heeft de kersverse universiteit al een drinktraditie?'
Antwoord: 'Ach, dat valt wel mee, zoveel wordt er niet gedronken, hooguit als een
studieblok van vier weken is afgelopen. Dan wordt dat besloten met een borrel.'
' En met bier natuurlijk?' - 'Uiteraard. Ik moet overigens zeggen dat de studenten
uit het noorden zich uitstekend hebben aangepast aan onze mentaliteit.

Faits divers

Met deze min of meer anecdotische, maar desondanks ware uitspraak is de
kroniekschrijver langzamerhand overgestapt naar wat hij de faits divers van 1975
zou willen noemen. Daaruit blijkt dan overduidelijk dat dit jaar gevuld was
met initiatieven.
Een bijzonder goede inval had de heer Gerard Heystee, provinciaal toneeladviseur,
die onze Bonnefanten een hele zondag vuldemet amateurdichters en -zangers,
amateurschilders en -beeldhouwers en andere artistieke hobbyisten.
De journalist W.K. Coumans - vermaard om zijn gestrenge recensies - kwam tot
dit loffelijke oordeel: 'Een fantastische tentoonstelling van mensen die op een
of andere manier creatief bezig zijn. Het is prachtig dat het museum dit stimuleert.'
De Stichting voor Culturele en Creatieve Vorming startte op 1 februari een
centrum voor audio-visuele vorming . Deze staat ten dienste van ondermeer het
onderwijs, buitenschoolse activiteiten en het vormingswerk. De directeur van de
stichting, de heer Gèr Nijst, wil met dit initiatief de kostbare audio-visuele en
filmapparatuur uit de elitaire sfeer halen . Ook geïnteresseerden en dan vooral
jongeren die deze nogal dure hobby niet uit eigen portemonnaie kunnen betalen,
kunnen hiervoor bij de heer Nijst aankloppen.
In de maand augustus presenteerde de nieuwe directeur van het Cultureel
Centrum, de heer Theo Kersten, het theaterprogramma voor het nieuwe
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seizoen. Het gesubsidiërd toneel komt dit jaar minder aan bod, al zal er ook
plaats blijven voor toneel van het genre Arrabal. 'In de vorm van CO·produkties
willen wij meer kansen geven aan de amateur·kunstbeoefening en daarbij.
indien dit noodzakelijk is, de helpende hand toesteken. Wij willen meer gaan
inspelen op plaatselijke activiteiten zonder dat de professionele programmering
daarbij geweld wordt aangedaan'.
Financiële besnoeiing heeft hier veel mee te maken, maar er is toch ook een
positieve kant; 'Wij zijn op zoek naar deelpublieken, die wij bieden wat zij
verlangen'. Voor de heer Kersten is dit een aftasten van nieuwe mogelijkheden,
hij wil met name de in Maastricht levende creativiteit een uitweg bieden.
Toevallig of niet, ook het li'!'burgs Symphonie Orkest heeft in 1975 laten weten
soortgelijke paden te gaan bewandelen. Taakverbreding en beter maatschappelijk
functioneren zijn de uitgangspunten geweest bij het samenstellen van het
programma voor het nieuwe seizoen. Een klassiek romantisch - opera, operette repertoire naast een programma dat gepresenteerd wordt onder de titel:
'Musica Viva' met moderne Muziek. En voor Maastricht zes familieconcerten,
beurteli ngs op de zondagvoor- en zondagnamiddag .
De Commissie ter Behartiging van de Culturele belangen in Maastricht,
de CBCB, stelde een cultuurnota samen, waarom in de gemeenteraad al
meermalen is gevraagd. De commissie heeft tevens tot taak zich met actuele
problemen bezig te houden, zoals het adviseren van B. en W. over subsidieaanvragen. De commissie inventariseerde alle accommodaties die dienstig kunnen
zijn voor culturele doeleinden b.v. schoolgebouwen buiten schooltijd, en gaat
onderzoeken wat er nog meer gedaan kan worden aan de culturele vorming van
de basisscholiertjes.
Als sluitstuk van de organisatieprocedure voor de CBCB, de Commissie tot
Behartiging van de Culturele Belangen, werd op 26 november door wethouder
M. Debats het 'Cultureel Overleg Maastricht'. het COM, geïnstalleerd . De leden
zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit de diverse secties van de CBCB, maar
daarnaast zijn ook burgers uit de 'vrije sector' van het culturele leven in het COM
benoemd. Dit 'culturele parlement' zal een belangrijke taak krijgen bij het
praktisch beleid van de CBCB. Het ligt in de bedoeling van het stadsbestuur om
aan de CBCB een uitvoerende taak te geven en bepaalde bevoegdheden van het
stadsbestuur te delegeren.
Poppentheater

Pieke Dassen - de enigszins cru-aandoende woordkeus zij de schrijver vergeven is al enkele jaren een crepeergeval. De restauratie van het Dinghuis maakte zijn
activiteiten aldaar onmogelijk en bracht hem in een periode van verhuizen en
afwachten. De raadsvergadering van 2 juli maakte - na uitvoerige discussies - een
einde aan de onzekerheid. De raad accepteerde unaniem een voorstel om een
nieuw onderkomen voor het Poppentheater te scheppen in de voormalige
' lerewach' aan de Bogaardenstraat.
Voor het Groot Limburgs Toneel was 1975 een bewogen jaar. Minder op het
gewone, meer op het politieke toneel. Met name de toch wel weerbarstige spruit
Gltwee veroorzaakte menigeen veel hoofdbrekens, niet het minst de ouders,
het GL T zelve. Er werd betoogd en geschreven, de krantenkolommen stonden er
vol van . Nadat in België de geldkraan was dichtgedraaid, volgde ook de
Nederlandse provincie Limburg .
Veel uit onze cultuurgeschiedenis is bewaard gebleven doordat erover is

geschreven. Op dat terrein beweegt drs. Jef Notermans zich al vele jaren.
In september 1975 presenteerde hij deel Il van zijn 'Commentaren op Heinric van
Veldeken's Sint Servaaslegende'. In zijn commentaren be.spreekt Jef Notermans
de 6200 regels van Veldeken's epos een voor een; een minitieuze arbeid.
De 77-jarige dichter-schrijver weet van geen ophouden.
Broeder W inifred Ubachs, in Scharn geboren Maastrichtenaar en bibliothecaris
van het klooster de 'Beyart', verrijkte de wetenschappelijke wereld en Maastricht
met een bijzonder proefschrift: 'Twee heren, twee confessies'. Het bijzondere van
dit proefschrift is op de eerste plaats, dat de promovendus zijn stof ontleende aan
de rijke Maastrichtse historie (dat is helaas al te weinig het gevall, op de
tweede plaats dat hij op grond van zijn onderzoek concludeert. dat de Staten
Generaal (het wereldlijk bestuur) niet de boeman waren, waarvoor zij in
Maastricht nog al eens werden aangezien. Populair uitgedrukt: van een
permanente verdrukking van het katholicisme en de katholieken (de wens der
gereformeerde kerk) was geen sprake in de door hem beschreven periode:
1632-1673. Dr. P.J.H. 'slaagde' cum laude.
Reclame hoort in een jaaroverzicht niet thuis. Noch de vorige alinea's noch deze
moeten dan ook als zodanig worden beschouwd. Toch is het 't vermelden waard
dat in Maastricht nog enthousiaste en vakkundige handwerkslieden leven .
Pierre Hageman vervaardigt in zijn atelier met 20 medewerkers op traditionele
wijze ouderwetse, gewaardeerde meubelstukken. Hij vindt dat terecht een zaak
om trots op te zijn. 'Dan roepen al die mensen: Mijn jongen heeft gestudeerd.
Alsof dat het einde is. Meneer. er is in deze tijd veel meer behoefte aan een
goed vakman. Als de goede vakman verdwijnt, zitten we helemaal verkeerd met
onze cultuur'.
Die uitspraak werd gedaan in het jaar dat de kerk 'Op de Berg' precies een
eeuw bestond. Dat feit was aanleiding om journalist Piet van Kempen de
opdracht te geven zich te verdiepen in de geschiedenis van Sint Pieter.
Hij haalde een schat aan feiten naar boven en zo kregen we meer begrip voor
de Sint Pieterse Maastrichtenaar. Van Kempen noemde zijn boek de 'Kalleping'.
Dr. Endepols (Diksjenaer vaan 't Mestreechs) deelt ons mee dat het woord
'kalleping' is afgeleid van het Franse 'Callepin'. En dat betekent gewoon:
notitieboek.
Ook genoteerd dient te worden dat burgemeester Baeten op 22 september in de
fraaie Prinsenkamer van het stadhuis de commissie voor Beroepsaangelegenheden installeerde. De commissie is als volgt samengesteld: mr. A.J.M. Hupperts
(voorzitter), J .L. Souren, ir. P.A.M. Mertens, mr. W.J. Korn, Mr. M. Moszkowicz,
J.M. Aarts en L.F.J. Neus (leden), alsmede drs. G.L. Dolders !secretaris).
Door het instellen van deze functionele commissie is een belangrijke stap gezet op
de weg naar rechtsbescherming van de burger tegen besluiten en van de
gemeentelijke overheid, in casu van aan beroep onderworpen besluiten van
Burgemeester en Wethouders. De gemeenteraad heeft aan deze commissie een
stuk van zijn eigen bevoegdheid, te weten de bevoegdheid om te beslissen in
beroepsaangelegenheden, overgedragen . Dit houdt in, dat de commissie op
eigen gezag en verantwoordelijkheid de rechtmatigheid en doelmatigheid van de
aan haar in beroep voorgelegde besluiten van Burgemeester en Wethouders zal
kunnen beoordelen en beslissen .
Beslissingen en dan in het juridische vlak vielen ook in september en december
ten aanzien van in Maastricht gekraakte panden. De drang naar grotere
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zelfstandigheid van de jongeren en hun behoefte naar zelfstandig wonen gaf ook
in de jonge universiteitsstad problemen. Met name het gekraakte pand
Grote Looiersstraat 12 haalde de pers net forse koppen.
Het juridisch gevecht - het 'krakende' echtpaar spande een kort geding aan tegen
het gemeentebestuur - werd door de gemeente gewonnen . De krakers
accepteerden sportief hun nederlaag en ontruimden hun tijdelijk onderdak.
Woningbouw

In 1975 kwamen slechts 500 huizen voor bewoning gereed. Ter vergelijking: in het
topjaar 1967 werden in Maastricht 1122 woningen gebouwd. Deze achteruitgang
is geen plaatselijk verschijnsel. Niet alleen in Maastricht, maar in het hele land zijn
de bouwactiviteiten teruggelopen. B. en W. hebben aan de raad uiteengezet
welke factoren tot deze teruggang hebben geleid:
1 Etagewoningen liggen niet meer zo gunstig in de markt;
2 De voorbereidingen van bestemmingsplannen vergen meer tijd dan vroeger,
omdat thans rekening moet worden gehouden met veel meer aspecten en met de
wensen van belangengroepen;
3 De procedures bij de bestemmingsplannen lopen soms bijzonder lang uit,
omdat vaak een beroep bij de Kroon wordt ingediend;
4 De onzekere situatie waarin veel potentiële kopers en huurders zijn komen te
verkeren;
5 De constant stijgende bouwkosten en de kortgeleden nog hoge rentevoet.
Als troost voor wie door deze opsomming en door deze cijfers gedeprimeerd raakt
kan worden meegedeeld dat eind oktober een begin werd gemaakt met de
realisering van het plan 'Achter de Hoven' en dat in 1976 Heer-zuid aan de beurt
komt . 'Een geleidelijke groei naar het voor deze stad gewenste opleveringsniveau',
aldus een niet pessimistisch gestemd college.

Museum

Niet alleen de stad breidt zich uit, ook het Natuurhistorisch Museum aan het
Bosquetplein gaat bouwen en uitbreiden. Er was sprake van een chronische
ruimtenood, zodat veel waardevolle stukken uit de verzameling voor de bezoekers
onzichtbaar moesten blijven. Wat niet de bedoeling van een museum is. Midden
juni werd met de nieuwbouw gestart en als - naar verwachting in de tweede helft
van 19n - alles achter de rug is, zal de tentoonstellingsruimte zijn verdubbeld.
Het gaat twee miljoen kosten; zestig procent voor rekening van het Rijk .
Het museum, aldus directeur dr. D. Montagne, voorziet steeds meer in een
behoefte, zoals dat heet. In 1974 kwamen er 27.000 bezoekers, waarvan
20.000 scholieren. Om de natuurvrienden, die in 1975 in nog grotere getale van
hun belangstelling blijk gaven, te gerieven heeft men voor de tijd van de
verbouwings- en uitbreidingswerkzaamheden voorlopig onderdak gezocht en
gevonden in het pand Stokstraat 46.

Burgerraadslieden

Dat is dan naast het pand, waarin het Maatschappelijk Overleg Maastricht
jarenlang gehuisvest is geweest. Bij deze stichting, thans gevestigd aan de
Maternushof bij het Keizer Karel-plein, is ook het instituut van de Burgerraadsman
ondergebracht, waar sinds de eerste dag van 'Het jaar van de vrouw' ook een
burgerraadsvrouw zitting houdt. Mejuffrouw M. Ummels - 'zeg maar Marlies' zit nu naast burgerraadsman Richard Damoiseaux, ondanks het feit dan in een
advertentie 'een man' werd gevraagd. Hierover merkt zij op: 'Waarom wordt er in
personeelsadvertenties bijna steeds een 'man' gevraagd, terwijl de praktijk bewijst

58

dat zeer veel functies evengoed, zo niet beter door vrouwen uitgeoefend
kunnen worden' .
Zij vindt haar werk boeiend en heeft er veel voldoening van.
Eén zaak zit haar dwars. 'Je bent zo vaak onmachtig, vooral als mensen
aankloppen voor werk. Want vergis je niet; er zijn er waarachtig nog velen die het
niets doen zat zijn. En niet alleen jongeren'.
Er is nauwelijks een sector in het maatschappelijk leven waarmee burgerraadslieden niet worden geconfronteerd: sociale verzekering, belastingzaken,
huisvestingsproblemen, juridische kwesties. opmerkelijk is dat de 'buitenspreekuren' niet altijd en overal zo druk worden bezocht. Marlies heeft er een
verklaring voor: De mensen - vooral in de geannexeerde gemeenten - kennen
elkaar allemaal en men wil niet in de kijker lopen. Daarom trekken ze nogal graag
naar het centrum . Vandaar de drukte in de Maternushof.
Maastricht heeft overigens niet veel gemerkt van 'Het jaar van de vrouw'.
In dit verband verdienen enkele opmerkingen van een der vijf damesraadsleden
wel de aandacht.
Een brief van Maastrichtse middenstanders (over de bushalte op het Bat) richtte
zich tot de gemeenteraad met de aanhef: 'Edelachtbare Heren'. Weten ze daar nog
niet eens dat er vijf dames in de raad zitten? Van de gemeente uitgaande brieven
richten zich tot 'geachte huurder'. Betalen huursters geen huurpenningen?
En dat was dan allemaal in 'Het jaar van de vrouw' .
Een jaar waarin ook iets voor de kinderen werd gedaan. De Stuurgroep
Buitenspeelvoorzieningen hield zich in de maanden mei en juni bezig met het
probleem van de speelterreinen voor onze kleuters, die door de toename van het
gemotoriseerde verkeer ernstig in de verdrukking zijn gekomen. In mei kreeg de
gemeente een nota op tafel, op verzoek van het gemeentebestuur in samenspraak met het bedrijf Openbare Werken samengesteld. Men is het erover eens dat
alle voorzieningen niet in één jaar gerealiseerd kunnen worden en dat men dient
uit te gaan van een meerjarenplanning. Voor 1975 was een bedrag van 75.000
gulden beschikbaar. Borgharen, Itteren en Heugem zullen nog enig geduld
moeten uitoefenen.
Verkeerszaken

Vanwege het feit dat de onderlinge verbinding tussen Borgharen en Itteren
wegviel en de routevoering door de nieuwe wijk van Borgharen - 't Kempke verliep, rees in beide plaatsen enig verzet tegen de nieuwe dienstregeling van de
stadsbus. Deze werd dit jaar ingevoerd. Een nieuw lijnennet, waarvan het meest
markante is dat er een aparte regeling van kracht is geworden op bepaalde dagen
en uren. Het is het zogenaamde ZOFAS-net. Dat voorziet in een aparte dienstregeling op Zondagen, Ochtenden, Feestdagen, Avonden en bij Speciale
gelegenheden. Deze ZOFAS-regeling biedt de mogelijkheid om tijdens de minder
drukke uren op een goedkopere en efficientere manier toch een goede
dienstregeling te verwezenlijken. Hierbij werd bovendien een interwijk-verbinding
tot stand gebracht, die tijdens de normale daguren niet bestaat. Begin augustus
werd de nieuwe regeling van kracht. Aanvankelijk traden bij de buspassagiers
nogal wat onzekerheden op, omdat men niet op het nieuwe systeem was
ingespeeld. Gedurende de laatste maanden van het jaar werden enquêtes onder
de busreizigers gehouden om hun wensen te leren kennen en om te ontdekken
welke onnauwkeurigheden het nieuwe systeem eventueel vertoont. Dit kan dan
later worden bijgesteld.

Een bijstelling van de dienstregeling zal op enkele punten in de toekomst in elk
geval moeten geschieden wanneer het verkeerscirculatieplan effectief wordt.
Dit is ook een nieuwigheid van 1975. Het verkeerscirculatieplan is na een
inspraakperiode door de gemeenteraad vastgesteld - resultaat van de inspraak
ondermeer toch autoverkeer over de Sint Servaasbrug - en zal geleidelijk aan
worden uitgevoerd. Dit nieuwe plan wil uitdrukkelijk het langzaam verkeer en het
openbaar vervoer in een voordeelpositie brengen ten opzichte van de automobilist.
De city van de stad wordt verkeersarm gemaakt, maar blijft van alle kanten uit
bereikbaar. In elk geval zal het doorgaande autoverkeer volgens het plan uit de
city worden geweerd. Opmerkelijk van dit plan is, dat het zeker zo ingrijpend is
als dat van Groningen, welk laatste nochtans ruim de landelijke pers heeft
gehaald. Een betere verkooptechniek van de Noord-Nederlanders, of een mindere
belangstelling van de landelijke pers voor het zuiden?
Meer aandacht voor
de kunst

Voor kunstliefhebbers was 1975 een niet onaantrekkelijk jaar. In de Eurohal
zorgde 'Pictura 75' voor een internationale primeur en dat niet alleen door de
opzienbarende diefstal van vijf oude meesters. Amper een week later waren de
daders, dank zij knap speurderswerk. bekend. Tevoren was echter in september
elders in de stad de uitleen van kunstvoorwerpen gestart. Eind oktober maakte
de directeur van de uitleenbibliotheek de balans op. In zestig Maastrichtse huizen
hingen of stonden toen al kunstwerken in salon of woonkamer. SBK-leider
Hans Schrijen was tevreden . Dagelijks komen zo'n 25 mensen een kijkje nemen
in het gebouw aan de Havenstraat. Er komen allerhande mensen, vaak vergezeld
van hun hond of kleine kinderen. Er staan soms wel twee kinderwagens in de
gang. De uitleencollectie bestond in de beginfase uit 352 kunstwerken, afkomstig
van 56 kunstenaars.

Een doorsneeparochie

Van 8 november tot 23 november werd in het Bosscherveld feestgevierd.
Aanleiding: De Sint Hubertuskerk staat er vijftig jaar. De huidige pastoor hoopt
dat de feesten ertoe hebben bijgedragen dat de contacten tussen de parochianen
wat beter worden . Sint Hubertus is in het verleden wel een 'moeilijke' parochie
geweest. Volgens pastoor Van Onna speelt daar ondermeer de gedachte bij dat
er vroeger nogal wat van elkaar verschillende groepen gevestigd waren.
'Daar wil ik nu niets meer van horen', aldus de pastoor. ' Dit is een doorsnee
parochie met ambtenaren en fabrieksmensen dooreen'.
Ook financieel staan de zaken er in het Bosscherveld beter voor dan voorheen .
Van de legendarische pastoor A. lenders gaat het verhaal dat hij zo werd
gekweld door geldzorgen, dat hij geen brief meer durfde openen, bang dat er
weer een rekening in zou zitten. Zijn opvolger, pastoor Moorman, vond dan ook
nog een aantal niet-geopende enveloppen, sor:imige gevuld met ... geld .
Geld, vaak het toverwoord in onze huidige maatschappij, ook in 1975, maar
gelukkig niet altijd, zoals uit dit overzicht blijkt. Het was niet het jaar van het geld .
Het was zomaar een jaar ergens in de lange geschiedenis van de stad
Maastricht.

IOp pagina 52 en 53 treft u een overzicht aan van het gereedgekomen voetgangersgeb;ed in de
weste/Q1<.e binnenstad.)
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Wat-tunks-uuch?

Het Jaar van de Vrouw begon meteen al
goed. Op de tweede dag van het nieuwe
jaar toonde ons 'De Limburger' niet de
gebruikelijke burgemeestersfoto's maar de
hoopvol glimlachende echtgenotes uit

gemaakt op hun minderwaardigheid. Hen
werd bijgebracht dat zij nog niks waren .
Wat doen w ij? Wij ontvangen deze
studenten op het stadhuis. En vanaf

het-nog.ongedeelde Limburg van Eysden

vandaag is d it ook jullie stadhuis, waar jullie
steeds van harte welkom zijn. Applaus.

tot Mook. De dames staken ons een
vriendelijk hart onder de riem.

Als die jongelui deze uitspraak nu maar niet
te letterlijk nemen.

Wie zich op de golven der nostalgie wilde
laten meevoeren, kon in 1975 terecht bij

Begin augustus een puzzle in de etalage van

Maastrichtenaar Jo Gilissen. Men kon er
de originele. tijdeigen, grammofoonplaten
beluisteren van o.m . 'On the good ship
Lolly Pop'. Jo Gilissen is de trotse bezitter

van een voorraad antieke pathefoons.
speelmachines uit de periode van 1895 tot
1940. Een andere Maastrichtenaar,

J . van Hugten, bezit een respectabel aantal
petten van spoorwegmannen. Wie in een
vergeten hoek nog een spoorwegpet heeft
hangen, de heer van Hugten houdt zich

het bijkantoor van de Spaarbank Limburg
in de Stationstraat. Men kon er het
volgende lezen: i.v.m. de opening is ons
kantoor dinsdag 29 augustus gesloten'.
Er valt wel meer merkwaardigs op te
merken in Maastrichtse etalages. Dat men
in fritures en dergelijke eetgelegenheden
een 'bal gehak' tot zich kan nemen was
iedere Maastrichtenaar al bekend . Maar wat
moet de argeloze gast nu denken van 'frites
met van alles' of een 'uitgooier'.

aanbevolen.
Van 13 tot 29 september werden de

'Maastricht is een stad waar alles anders
gaat dan elders', aldus burgemeester
Baeten in de hal van het stadhuis op
6 september 1975. Het was ter gelegenheid

van de ontvangst van de Maastrichtse
eerstejaars- studenten. En dat bleek aldra,
toen, na het nemen van een drankje door
de genodigden, een echt laat-en-zaathermenieke naar binnen kwam. Het werd
een soort mini-carnaval.
De burgemeester wilde ook nog wel wat
kwijt over de veranderde studentenwereld .
' In mijn studententijd en die van mijn
kinderen werden de eerstejaars in het
gezelschap van de meerderejaars attent
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traditionele octaaffeesten van Sint Cornelus
in Borgharen gehouden. Vrooger trokken de
Maastrichtse moeders met hun talrijk kroost
aan de hand en in de kinderwagen, te voet,
biddend en mopperend op rebelse jongeren,
derwaarts. Maar de tijden veranderen.
De plaatselijke pers, zich bewust van haar
verantwoordelijkheid voor heilige tradities,
maakte ons attent op de gemeentelijke
service: Borgharen is met de stadsbus •
lijn 4 • te bereiken. Zou de buschauffeur nu
het rozenhoedje voorbidden?
Oe wettelijke positie van de verkeers·
brigsdiertjes kwam in het nieuws door een

uitspraak van de Hoge Raad. Dit hoge
college bevestigde een uitspraak van de
Utrechtse Rechtbank, die een automobilist,
die een stopteken van een verkeers·
brigadiertje negeerde. vrijsprak. Enige
deining in Maastricht, waar heel wat ver·
keersbrigadiertjes en leden van 'moederbrigades' gevaarlijke oversteekplaatsen
bezetten. Hoofdagent Hendriks, belast met

de instructie en begeleiding van de
verkeersbrigadiers, stelde ons gerust:
In Maastricht zou de Utrechtse automobilist
wel strafbaar zijn geweest. omdat in onze
stad de verkeersbrigadiertjes en de moeder·
brigades al sinds vijf jaren een juridische
status hebben. Zij krijgen namelijk hun
opleiding en begeleiding van een bevoegde
overheidsinstantie. In dit geval de politie.
Hun positie wordt nog versterkt omdat zij
een officiele aanstelling krijgen van het
College van B. en W.
Maastricht, waar alles anders gaat dan
elders.
Verkeersveiligheid wordt bedreigd door
vernielers. Het drukke k ruispunt aan de
Via Regia, ter hoogte van het zwembad
Oousberg, werd meer dan eens m ikpunt
van vernielers, die er behagen inschiepen
de verkeerslichten onklaar te maken. In het
tijdsverloop van een half jaar moesten
eenenveertig maal kapotgeslagen lampen
worden vernieuwd en viermaal de druk·
knoppen voor de bediening van de voetgangerslampen worden hersteld . Eenmaal
werd zelfs een compleet voetgangerslîcht
gestolen. Deze. en andere baldadigheden
(het stukgooien van kostbare, antieke
straatlantaarns, bloembakken ondersteboven zetten, bomen en planten uit de
grond rukken) kosten de Maastrichtse
gemeenschap vele tienduizenden guldens
per jaar.
Hier ook: in Maastricht anders dan elders?
Oe gemeentelijke SPortstichting, waarvan
u en ik steeds dachten. dat haar werkzaam·
heden zich voor 99% op de Maastrichtse
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jeugd en jongelieden richten, heeft ons
medio september uit onze droom geholpen.
In een zevental gymzalen in de buitenwijken
worden sportinstuiven georganiseerd, huis·
vrouwengymnastiek en trimtochten. Men zij
gerust: directeur Karel Bruynzeels verzekerde
ons. dat alles zich onder deskundige leiding
afspeelt. Duidelijkheidshalve completeerde
hij zijn aankondiging met de mededeling:
recreatiesport berust op twee poten: je mag
best moe worden, maar het moet gezellig
blîjven. Dat weten we dan weer over deze
'trim·sport·beweegaanbieding'.
Op 'Zl oktober. open·dag in de Sint Servaas·
kerk. Een overdonderend succes. Zesduizend liefhebbers wilden allen tesamen
tussen 11 en 17 uur alle bekende en minder
bekende hoeken en gaten in ogenschouw
nemen. Schatbewaarder en mede-rondleider
Broeder Sigismund Tagage zal met zijn
handen in zijn spaarzame haren. Maar al
improviserend heeft de nijvere kloosterling
allen aan hun trekken laten komen .
Zuster Charitas • een pluim op de hoed van
de man of de vrouw die haar deze naam
heeft gegeven - verliet Maastricht en het
opvangcentrum aan de Kapoenstraat. Niet
con amore. Zij kreeg een eervolle
benoeming in het hoofdbestuur van de
Zusters Franciskanessen in Rome.
Die zusters hebben het woord 'gehoorzaamheid' nog trots in het vaandel staan.
In de zeven maanden dat het opvang·
centrum bestaat werden vijfhonderd
mensen geholpen. Drugverslaafden, mis·
handelde vrouwen, alcoholisten, zwervers,
eenzame mensen. Zuster Charitas:
'Ze kunnen het niet maken hier; rustig gaan
zitten en verder niets doen, dat is er niet bij.
Als hier een aan drugs verslaafde binnen·
komt zeggen wij: Je kunt hier slapen, maar
dan moet je wel onmiddellijk werk maken
van de ontwenning'. De maximum verblijf.
duur is zeven dagen.
De activiteiten zullen in haar geest worden
voongezet.
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